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 198. Скупштина града Сомбора на 30. седници одржаној 
дана 17.12.2018. године, разматрајући тачку дневног реда – 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. 
ГОДИНУ, донела је 
 
 

О Д Л У К У  
О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРA ЗА 2019. ГОДИНУ, СА 

ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020.  И 2021. ГОДИНУ. 
(Одлука о буџету града Сомбора за 2019. г. налази се у прилогу овог 

Службеног листа) 
                                                                     

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  400-24/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

199. На основу члана 4. Закона о јавним службама 
(''Службени гласник РС'', бр.42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005- 
испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон), члана 
55.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 
РС“, бр.88/17 и 27/18-др.закони), члана  32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07 и 83/14 -
др.закон и 101/2016-др.закон),  и члана 14. став 1. тачка 17. и 38. став 
1. тачка 8. Статута града Сомбора ("Службени лист града Сомбора", 
број 22/2016 – пречишћен текст), Скупштина града Сомбора на 30. 
седници одржаној дана 17.12.2018. године донела је  
 

 
О Д Л У К У 

О  ОСНИВАЊУ  ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ГРАДА СОМБОРА 

 
 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком град Сомбор оснива  Центар за стручно 
усавршавање запослених у образовању ( у даљем тексту Центар).  
  

Члан 2. 
 

Центар  има својство правног лица, са правима, обавезама 
и одговорностима установе утврђене Законом, овом одлуком и 
Статутом Центра. 

У правном промету са трећим лицима Центар иступа у 
своје име и за свој рачун. 
 
НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ УСТАНОВЕ 
 

Члан 3. 
 

Назив Центра на српском језику је: Центар за стручно 
усавршавање запослених у образовању Сомбор. 

Назив Центра на мађарском језику је: Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központ Zombor 
 

Седиште Центра је у Сомбору, ул. Венац Радомира 
Путника бр. 30. 
 

О промени назива и седишта Центра oдлуку доноси 
Скупштина града Сомбора, на предлог Управног одбора Центра.  

 
 
 

Члан 4. 
 

Центар има свој печат и штамбиљ који садрже пословно 
име и седиште Центра. 

Изглед и садржина печата и штамбиља утврђују се 
Статутом Центра. 

 
           ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА 
 

Члан 5. 
 

Центар је установа чији је задатак обављање послова 
стручног усавршавања запослених у образовању, у циљу 
квалитетнијег остваривања и унапређења образовно-васпитног рада.  
 

Претежна делатност Центра је: 
- 85.59 – остало образовање 
 
Допунска делатност Центра је: 
- 18.13 – услуге припреме за штампу 
- 58.11 – издавање књига 
- 58.14 – издавање часописа и периодичних издања 
- 58.19 – остала издавачка делатност 
- 85.60 – помоћне образовне делатности. 
 
Центар може, у мањем обиму или привремено, без уписа у 

судски регистар, да обавља и друге делатности које се уобичајено 
обављају уз основну делатност Центра. 

 
Члан 6. 

 
Центар остварује делатност кроз следеће организационе, 

аналитичко планске и надзорне активности, и то: 
- организација семинара и других облика стручног 

усавршавања 
- организација стручног усавршавања запослених ван 

образовања 
- анализа потреба за стручним усавршавањем 

запослених у образовању 
- анализа понуде програма стручног усавршавања 
- планирање обука других видова стручног 

усавршавања 
- праћење примене различитих облика стручног 

усавршавања 
- помоћ при креирању нових програма стручног 

усавршавања 
- формирање и одржавање базе података 
- учешће у домаћим и међународним пројектима у 

области образовања 
- сарадња са Заводом и другим центрима за 

професионални развој 
- сарадња са локалном заједницом 
- сарадња са Министарством просвете и Школском 

управом 
- сарадња са образно васпитним установама. 
 

ФИНАНСИРАЊЕ 
Члан 7. 

 
            Средства за оснивање  Центра обезбеђују се у буџету града 
Сомбора. 
            Град Сомбор обезбеђује оснивачки улог у износу од 20.000,00 
динара. 
 
            Центар стиче средства за остваривање своје делатности у 
складу са законом, и то: 
1. из средстава буџета  града Сомбора,      
2. из средстава покрајинског и републичког буџета, 
3. из сопствених прихода остварених обављањем своје делатности,  
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4. спонзорства и донација, 
5. из других извора. 

Члан 8. 
 

За Центар се обезбеђују средства из Буџета града којима се 
финансирају стални трошкови, текуће поправке и одржавање, 
трошкови закупа објекта, плате, додаци, накнаде зарада и друга 
примања директора и запослених и др. у складу са годишњим 
Програмом рада Цернтра, који је усвојила Скупштина града. 

 
 
ОРГАНИ УПРАВЉАЊА УСТАНОВЕ  

 
Члан 9. 

 
Органи Центра су: 
-  директор, као орган руковођења 
-  Управни одбор, као орган управљања и  
-  Надзорни одбор, као орган надзора. 
 
  

  Директор 
 

Члан 10. 
 

 Радом и пословањем Центра руководи директор, у складу 
са законом. 
 Директора Центра именује и разрешава оснивач, по 
поступку и условима утврђеним Статутом Центра. 
 Директор Центра се именује на период од 4 године. 
 До именовања директора Скупштина града Сомбора ће 
именовати вршиоца дужности директора на период најдуже до 6 
месеци, са задатком да обави послове подношења пријаве за упис у 
Привредни регистар и изврши друге потребне припреме за почетак 
рада Центра. 
 

Члан 11. 
 

 Директор Центра може бити разрешен и пре истека 
времена на који је именован у случајевима предвиђеним Законом. 
 Поступак и разрешење директора Центра покреће Оснивач 
по својој иницијативи или на иницијативу Управног одбора Центра. 
   

Управни одбор 
 

Члан 12. 
 

 Орган управљања је Управни одбор. 
Управни одбор има 7 чланова, укључујући и председника. 
Председника и чланове Управног одбора Центра именује и 

разрешава Скупштина града. 
Управни одбор чине:  
- 4 представника оснивача које предлаже Одбор за 

кадровска и административна питања и радне односе Скупштине 
града Сомбора,  

- 1 представник  основног образовања 
- 1 представник средњег образовања, и  
- 1 представник из Школске управе. 

 
Члан 13. 

 
             Управни одбор: 

- доноси статут Центра уз сагласност оснивача, 
- одлучује о пословању Центра 
- доноси програм рада и развоја Центра на предлог 

директора 
- усваја извештаје о раду и годишњи обрачун 
- одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом 
- врши и друге послове утврђене актом о оснивању и 

статутом. 
  

Надзорни одбор 
 

Члан 14. 
 

Председника и чланове Надзорног одбора Центра именује 
и разрешава Скупштина града.  
 Надзорни одбор има 3 члана, укључујући и председника. 
 Надзорни одбор чине:  

-један представник оснивача, кога предлаже Одбор за 
кадровска и административна питања и радне односе Скупштине 
града Сомбора,  

- један представник из Школске управе и   
- један представник установа образовања.  

 Чланови Надзорног одбора именују се на период 4 године 
и могу поново бити бирани. 
 

Члан 15. 
 

Надзорни одбор Центра обавља надзор над радом и 
пословањем Центра. 

 
 

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЦЕНТРА И 
ОСНИВАЧА 

 
Члан 16. 

 
 Скупштина града као оснивач : 

- даје сагласност на статут, 
 - разматра   годишње извештаје о раду и финансијском 
пословању и усваја исте; 
 - даје сагласност на годишњи програм рада; 
 - даје сагласност на статусне промене; 
 - даје сагласност на промену делатности, промену седишта 
и назив Установе. 

-  именује и разрешење директора,  
-  именује и разрешава  чланове Управног и Надзорног 

одбора. 
 

Члан 17. 
 

На захтев Скупштине града, Градоначелника и Градског 
већа, Центар је дужан да поднесе ванредни извештај о свом раду. 
 Градоначелник и Градско веће као извршни органи  имају 
право да наложе ванредну контролу пословања Центара. 

У случају поремећаја у пословању Центра, Оснивач може 
предузети мере којима ће обезбедити несметано пословање Центра, 
разрешити органе које је поставио и именовати привремене органе, 
као и друге мере предвиђене законом. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 18. 

 
Центар је дужан да донесе Статут у складу са овом 

Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
Статутом Центра ближе се уређује делатност,  надлежност 

органа, услови за именовање и разрешење директора, заступање и 
представљање, права, обавезе и одговорности запослених, начин 
организовања послова и друга питања од значаја за пословање 
Центра. 
 

Члан 19. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 022-61/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 
 

200. На основу члана 6. Закона о начину одређивања 
максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл.РС“ 68/2015 
и 81/2016 – одлука УС), тачке 7. Одлуке о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему државних органа, систему 
јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему 
локалне самоуправе за 2017. годину („Сл.гл.РС“ бр. 61/2017, 82/2017, 
92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018 и 89/2018)  и члана 38. 
став 1. тачка 6. Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр. 
22/2016 – пречишћен текст), Скупштина града Сомбора на својој 30. 
седници, одржаној дана 17.12.2018. године доноси 
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О Д Л У К У 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У 
СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ГРАДА СОМБОРА ЗА 2017. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о 
максималном броју запослених у систему јавног сектора града 
Сомбора за 2017. годину мења се и допуњује Одлука о максималном 
броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2017. 
годину (“Сл.лист града Сомбора“ бр. 8/2017) – у даљем тексту: 
Одлука. 
 

Члан 2. 
 
 У члану 2. Одлуке  у табели “ОРГАНИ ГРАДА, МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ И ЈAВНЕ УСТАНОВЕ“ максималан број запослених на 
неодређено време за организациони облик у систему јавног сектора у 
Граду Сомбору под редним бројем 1. мења се и гласи:  
 
            „ 1. Градска управа града Сомбора          183“. 
 

Члан 3. 
 

              У члану 2. Одлуке  у табели “ОРГАНИ ГРАДА, МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ И ЈAВНЕ УСТАНОВЕ“ иза редног броја 35. додаје се 
нови редни број 36. који гласи: 
 
           „ 36. Центар за стручно усавршавање запослених у образовању 
Сомбор   2“. 
 

Члан 4. 
 

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

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:   016-17/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
   С о м б о р                                                Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

201. На основу члана 6. и 7. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл.гл.РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – 
ускл.дин.износи, 125/2014 – ускл.дин.износи, 95/2015 – 
ускл.дин.износи, 83/2016, 91/2016 – ускл.дин.износи, 104/2016 – 
др.закон, 96/2017 – ускл.дин.износи и 89/2018 – ускл.дин.износи), 
члана 38. и члана 111., а у вези са чланом 14. став 1. тачка 4. и став 2. 
тачка 1. Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр. 22/2016 
– пречишћен текст) Скупштина града Сомбора је на својој 30. 
седници одржаној дана 17.12.2018. године донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ 

ГРАДСКА УПРАВА ВРШИ ДРУГИМ ЛИЦИМА 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за услуге које 
Градска управа врши на захтев других правних и физичких лица, и 
то:  

 
1. Накнада за закључење брака ван службених просторија - 13.496,00 
динара, изузев закључења брака ван службених просторија старих и 
болесних лица и лица на издржавању затворске казне. 
  
2. Накнада за коришћење велике сале у згради старе Градске куће:  
    а) у грејној сезони 
    - почетно загревање    
    4.797,00 динара 
    - сваки наредни сат грејања  1.066,00 динара 
    - закуп сале по сату коришћења 1.066,00 динара 
б) ван грејне сезоне   1.066,00 динара     
 

3. Накнада за коришћење мале сале у старој Градској кући:  
     а) – у грејној сезони  1.279,00 динара/1сат 
     б) – ван грејне сезоне     426,00 динара/1сат 
 
4. Накнада за оглашавање спровођења поступка процене утицаја на 
животну средину у средствима информисања:  
    70.210,00 динара 
 
5. Накнада за рад Техничке комисије за процену утицаја на животну 
средину објеката са листе I и листе II (из Уредбе о утврђивању листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину), 
закључно са давањем сагласности на Студију о процени утицаја на 
животну средину, према следећем трошковнику:  
 

ТРОШКОВНИК ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ у нето износу 

 
- за трочлани састав Комисије  29.180,00 динара 
- за петочлани састав Комисије  46.690,00 динара 
- за Комисију са већим бројем чланова увећано за 7.980,00 динара по 
сваком новом члану 
 
 

Накнада за рад Техничке комисије за процену утицаја на 
животну средину, обрачунава се према вредностима из трошковника 
за рад Техничке комисије, увећаној за припадајуће порезе и 
доприносе.  

 
6. Накнада за одређивање категорије кућа, станова и соба за одмор по 
захтеву физичког лица износи по објекту, и то:  
- објекти до 50 м²   2.308,00 динара 
- објекти од 50 до 150 м²  2.836,00 динара 
- објекти преко 150 м²  3.384,00 динара 
 

Члан 2. 
 

Под другим лицима из става 1. члана 1. ове Одлуке 
подразумевају се сва правна и физичка лица.  
 

Члан 3. 
 

За вршење осталих услуга које се могу појавити од случаја 
до случаја, а чија накнада није предвиђена овом Одлуком, накнада ће 
се одредити за сваки конкретан случај на основу потребног времена и 
других трошкова потребних за извршење услуге.  

Накнаду из става 1. овог члана предложиће надлежна 
организациона јединица Градске управе која пружа наведену услугу, 
с тим да ће се иста утврдити допуном ове Одлуке.  
 

Члан 4. 
 

Странка која тражи вршење услуга дужна је поднети 
захтев надлежној организационој јединици Градске управе.  
 

Члан 5. 
 

Евиденцију о извршеним услугама из члана 1. ове Одлуке 
води организациона јединица Градске управе која врши услуге.  

Корисници услуга дужни су уплаћивати утврђени износ 
пре извршења услуге.  

Уплата накнаде врши се уплатницом, у корист уплатног 
рачуна јавних прихода буџета града Сомбора.  
 

Члан 6. 
 

Обвезник плаћања накнаде је корисник услуге.  
За плаћање накнаде, обрачун камате за доцњу у плаћању, 

принудну наплату, примењују се одредбе Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији.  
 

Члан 7. 
 

Обвезник плаћања накнаде који је платио накнаду, а коју 
није био дужан да плати, јер је накнаду платио у износу већем од 
прописане или је накнаду платио за радњу коју орган града односно 
организациона јединица Градске управе нису из било којих разлога 
извршили, има право на повраћај накнаде.  

Поступак за повраћај накнаде покреће се по захтеву 
Обвезника плаћања накнаде.  
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Решење о повраћају накнаде доноси организациона 
јединица Градске управе надлежна за послове опште управе.  

На повраћај накнаде из става 1. и 2. овог члана примењују 
се одредбе о повраћају више уплаћених пореза по прописима којима 
се уређују порез и доходак грађана.  
 

Члан 8. 
 

Накнаду из члана 1.тачка 2. и 3. ове Одлуке не плаћају 
органи града, директни или индиректни корисници буџета града 
Сомбора, организатори манифестација када је покровитељ град 
Сомбор, јавна предузећа чији је оснивач град Сомбор.  

Решење о ослобађању плаћања накнаде из претходног 
става доноси Одељење за општу управу Градске управе града 
Сомбора, а по захтеву странке.  
 

Члан 9. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима ("Сл. 
лист Града Сомбора" 18/2017).  
 

Члан 10. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу града Сомбора, а примењује се од 
01. јануара 2019. године.  

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:   434-9/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

202. На основу члана 6. и 7. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл.гл.РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – 
ускл.дин.износи, 125/2014 – ускл.дин.износи, 95/2015 – 
ускл.дин.износи, 83/2016, 91/2016 – ускл.дин.износи, 104/2016 – 
др.закон, 96/2017 – ускл.дин.износи и 89/2018 – ускл.дин.износи), 
члана 38., а у вези са чланом 14. став 1. тачка 4. и став 2. тачка 1. 
Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр. 22/2016 – 
пречишћен текст) Скупштина града Сомбора је на својој 30. седници 
одржаној дана 17.12.2018. године донела  
 
 

ОДЛУКА 
 О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

  
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређују се и утврђују: списи и радње у 
управним стварима, као и други списи и радње у поступку пред 
Градском управом и другим органима града који настају у обављању 
изворних послова јединице локалне самоуправе и за које се плаћа 
градска административна такса (у даљем тексту: такса), настанак 
таксене обавезе, обвезници плаћања таксе, начин плаћања таксе, 
ослобађања од плаћања таксе, висина таксе.  
 

Члан 2. 
 

Таксама су подложни списи и радње који се односе на 
остваривање права грађана, правних и других лица, чија се врста и 
висина утврђују Тарифом за градске административне таксе, која је 
саставни део ове Одлуке (у даљем тексту: Таксена тарифа).  
 

Члан 3. 
 

Такса се не може наплатити ако таксеном тарифом није 
прописана, нити се може наплатити у већем или мањем износу од 
прописане.  

 
Члан 4. 

 
Такса се плаћа у тренутку настанка обавезе плаћања, ако за 

поједине случајеве није друкчије прописано.  
 

II  ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК 
 

Члан 5. 
 

Таксени обвезник је лице поводом чијег се захтева 
поступак покреће, односно врше радње предвиђене таксеном 
тарифом.  

Ако за исту таксу постоји више таксених обвезника, 
њихова обавеза је солидарна.  

Ако записник замењује захтев, односно поднесак за који се 
плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на записник.  
 

III  НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ И УТВРЂИВАЊЕ 
ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА РАДИ НАПЛАТЕ ТАКСЕ 

 
Члан 6. 

 
Ако таксеном тарифом није друкчије прописано, таксена 

обавеза настаје:  
1. за поднеске - у тренутку када се предају, за захтеве дате на 
записник - када се записник састави и потпише,  
2. за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења 
захтева за њихово издавање,  
3. за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих 
радњи.  
 

Члан 7. 
 

При обрачунавању таксе прописане Тарифом у проценту, 
врши се заокруживање тако што се износ до пет динара не узима у 
обзир, а износ преко пет динара заокружује се на десет динара.  
 

Члан 8. 
 

Ако је таксеном тарифом прописано да се такса плаћа 
према вредности предмета, такса се плаћа према вредности означеној 
у поднеску или исправи.  

Орган града односно организациона јединица Градске 
управе који воде поступак утврђују вредност предмета ако она није 
означена у поднеску, а могу по службеној дужности решењем 
утврдити вредност предмета из става 1. овог члана, ако сматрају да 
вредност означена у поднеску односно исправи не одговара стварној 
вредности.  
 

Члан 9. 
 

Ако се на захтев странке исправа издаје у више примерака, 
за други и сваки даљи примерак плаћа се такса као за препис.  

Такса по ставу 1. овог члана не може бити већа од таксе за 
први примерак.  

За примерке исправа које се поводом захтева странке 
састављају за потребе самих органа, не плаћа се такса.  
 

IV  ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 10. 
 

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, 
мора се означити да је такса плаћена, износ који је плаћен и тарифни 
број под којим је такса плаћена.  
 

Члан 11. 
 

Такса се плаћа у готовом, у корист уплатног рачуна јавних 
прихода буџета града Сомбора.  

Потврда о уплати одговарајуће таксе прикључује се 
предмету.  
 

Члан 12. 
 

Ако таксени обвезник који је дужан да плати таксу, 
непосредно поднесе нетаксиран или недовољно таксиран захтев или 
поднесак, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева или 
поднеска, затражиће од таксеног обвезника да плати прописану таксу 
у року од 10 дана од дана упозорења, као и упозорити на последице 
неплаћања таксе и о томе сачињава забелешку на спису.  

Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев односно 
поднесак или други спис стигне поштом, орган града односно 
организациона јединица Градске управе, надлежни за одлучивање о 
захтеву односно поднеску позваће таксеног обвезника опоменом да у 
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року од 10 дана од дана пријема опомене плати редовну таксу и таксу 
за опомену и упознаће га са последицама неплаћања таксе.  

Ако таксени обвезник уплати таксу у року из става 1. и 2. 
овог члана, сматра се да је захтев односно поднесак био од почетка 
уредно таксиран.  

Ако обвезник не уплати таксу у року од десет дана од дана 
пријема опомене, наплата таксе и опомене врши се пре уручења 
затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења 
обвезнику да је радња извршена.  

Ако се наплата таксе не изврши на један од напред 
наведених начина, наплата таксе извршиће се принудним путем, у 
складу са Законом.  
 

Члан 13. 
 

Право на наплату таксе застарева за пет година од дана 
када је застарелост почела да тече (застарелост почиње да тече од 
првог дана наредне године од године у којој је утврђена такса) а 
право на повраћај таксе застарева за три године од дана када је 
застарелост почела да тече (застарелост почиње да тече од првог дана 
наредне године од године у којој је таксени обвезник стекао право на 
повраћај).  
 

V  ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 14. 
 

Ослобађају се плаћања таксе: 
1. органи, организације и институције Републике Србије; 
2. органи и организације аутономних покрајина, односно јединица 
локалне самоуправе; 
3. организације обавезног социјалног осигурања; 
4. установе основане од стране Републике Србије, аутономних 
покрајина, односно јединица локалне самоуправе; 
5. Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о 
црквама и верским заједницама; 
6. Црвени крст Србије; 
7. дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под 
условом узајамности. 
8. организације регистроване за обављање делатности у области 
друштвене заштите деце и социјалне заштите, 
9. месне заједнице на територији града Сомбора.  
 

Члан 15. 
 

Не плаћа се такса за:  
1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности,  
2. списе и радње у поступку за повраћај више наплаћених и 
неправилно наплаћених јавних прихода,  
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, 
другим исправама и службеним евиденцијама,  
4. све врсте пријава и прилога уз њих за утврђивање јавних прихода, 
списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског 
прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и 
других ванредних догађаја као и списе и радње за остварење законом 
признатих олакшица и ослобођења код плаћања пореза и других 
јавних прихода,  
5. списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, 
друштвене бриге о деци, као и права које регулише Закон о 
финансијској подршци породици са децом, социјалне заштите, 
борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата,  
6. списе и радње у вези са школовањем ученика и студената,  
7. списе и радње у поступку за сахрањивање,  
8. поднеске упућене органима за представке и притужбе,  
9. списе и радње у поступку за заснивање радног односа и 
остваривање права по том основу.  
 

Члан 16. 
 

У исправи која се издаје без плаћања таксе мора се 
назначити у ком циљу се издаје и на основу ког прописа се такса не 
плаћа.  

Исправа из става 1. овог члана може се употребити у друге 
сврхе само пошто за њу буде плаћена одговарајућа такса, ако је за те 
сврхе прописана обавеза плаћања таксе.  
 
 

VI  ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ 
 

Члан 17. 
 

Таксени обвезник који је платио таксу, а коју није био 
дужан да плати, јер је таксу платио у износу већем од прописане или 
је таксу платио за радњу коју орган Града односно организациона 
јединица Градске управе нису из било којих разлога извршили, има 
право на повраћај таксе.  

Поступак за повраћај таксе покреће се по захтеву таксеног 
обвезника.  

Решење о повраћају таксе доноси организациона јединица 
Градске управе надлежна за послове опште управе.  

На повраћај таксе из става 1. и 2. овог члана примењују се 
одредбе о повраћају више уплаћених пореза по прописима којима се 
уређују порез и доходак грађана.  
  

VII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 

Новчаном казном у износу од 4.000,00 динара казниће се за 
прекршај:  
1. одговорно лице у органу града односно организационој јединици 
Градске управе из члана 1. ове Одлуке ако не наплати односно не 
обавести таксеног обвезника да је дужан да плати таксу прописану 
тарифом за списе и радње у одређеној управној радњи, односно 
управним стварима (члан 12.), односно не покрене поступак 
принудне наплате у складу са Законом.  
2. одговорно лице у органу града односно организационој јединици 
Градске управе из члана 1. ове Одлуке ако у исправи која се издаје 
без таксе не означи у ком циљу се издаје и на основу ког прописа је 
ослобођена од плаћања таксе (члан 15.).  
 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о 
градским административним таксама ("Сл. лист града Сомбора" бр. 
18/2017).  
 

Члан 20. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу града Сомбора, а примењује се од 
01. јануара 2019. године.  
  
 
 
 
      

ТАРИФА ЗА ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 
  

I  ПОДНЕСЦИ 
 

Тарифни број 1. 
 
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак из изворне 
надлежности града, ако овом Одлуком није друкчије прописано - 
139,00 динара,  
2. Захтев за давање мишљења о примени општинских/градских 
прописа - 373,00 динара,  
Напомена:  
Такса по овом Тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске 
којима странка захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.  
 

Тарифни број 2. 
 

За жалбе против решења које доносе органи из члана 1. ове 
Одлуке, ако овом Одлуком није друкчије прописано - 139,00 динара.  
 

II  РЕШЕЊА 
 

Тарифни број 3. 
 

За сва решења која доносе органи града односно 
организационе јединице Градске управе из члана 1. ове Одлуке, из 
изворне надлежности града, ако овом Одлуком није друкчије 
прописано - 181,00 динара.  
Напомена:  
Ако се доноси једно решење по захтеву више лица, такса по овом 
Тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се 
решење уручује.  
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Тарифни број 4. 
 

На уложене ванредне правне лекове на решења из изворне 
надлежности града - 906,00 динара.  
 

Тарифни број 5. 
 

За преписивање службених аката, насталих у вршењу 
изворних овлашћења града - 181,00 динара.  

За преписивање аката или других докумената који нису 
настали у вршењу поверених послова на страном језику од 
полутабака оригинала - 181,00 динара.  
За оверу превода са једног на други језик:  
а) ако текст оригинала не садржи више од 100 речи - 139,00 динара,  
б) ако текст оригинала садржи више од 100 речи плаћа се од сваког 
целог и започетог полутабака - 181,00 динара.  

За издавање фотокопија из архива Градске управе и аката 
из скупштинске документације, из изворне надлежности Града, од 
полутабака - 181,00 динара.  
 

Тарифни број 6. 
 

Издавање сагласности за раскопавање јавне површине - 
543,00 динара,  

Издавање услова за пројектовање објеката који се граде на 
земљишту, на коме је носилац права коришћења град Сомбор - 906,00 
динара  

Издавање сагласности на пројекте за објекте који се граде 
на земљишту на коме је носилац права коришћења град Сомбор - 
2.185,00 динара.  
 

Тарифни број 7. 
 

Обавештење о намени простора на основу урбанистичких 
планова:  

- за индивидуалне објекте грађана – 1.056,00 динара  
- за све пословне, пољопривредне објекте и објекте колективне 

градње - 3.944,00 динара. 
 

Тарифни број 8. 
 

За решења донета у поступку бесправног усељења, по 
захтеву странке - 906,00 динара. 
 

Тарифни број 9. 
 

За доношење урбанистичких планова - 20.213,00 динара.  
За потврђивање урбанистичког пројекта - 10.106,00 динара.  
За урбанистички пројекат којим се спроводи урбанистички 

план - 4.606,00 динара.  
За потврђивање пројекта парцелације и препарцелације - 

5.459,00 динара.  
 

Тарифни број 10. 
 

Издавање одобрења за заузимање јавних површина 
(столовима, уличним тезгама, рекламним паноима и сл.) по објекту, 
односно грађевинским и другим материјалом - 543,00 динара.  

Доношење решења о постављању привремених и 
монтажних објеката и летњих башта - 1.823,00 динара.  

За решења којима се одобрава постављање реклама, 
натписа, огласа и измена режима саобраћаја - 277,00 динара.  
 

Тарифни број 11. 
 

Издавање одобрења за пролаз и заустављање возила у 
пешачкој зони, осим за возила за обављање кoмуналних услуга и 
извођење радова на изградњи јавних објеката и јавне комуналне и 
саобраћајне инфраструктуре: 
                                                                                                           
- за путничка возила дневно по возилу - 500,00 динара. 
- за радне машине дневно по возилу - 1.000,00 динара. 
- за теретна и прикључна возила носивости до 1 тоне дневно по 
возилу - 1.000,00 динара. 
- за теретна и прикључна возила носивости од 1 до 3,5 тоне дневно по 
возилу - 3.000,00 динара. 
- за теретна и прикључна возила носивости преко 3,5 тоне дневно по 
возилу - 3.000,00 дин. 
 
 
 

 
Напомена: 

Такса за власнике и кориснике објеката за возила која се 
користе за долазак/одлазак до/од места становања умањује се 80%. 

Таксе су ослобођени привредни субјекти који обављају 
комуналне услуге и изводе радове на изградњи јавних објеката и 
јавне комуналне и саобраћајне инфраструктуре. 

Пешачка зона утврђена је Одлуком о уређењу града. 
 

Тарифни број 12. 
 

Повраћај земљишта:  
- захтев за доношење решења Комисије за повраћај земљишта     - 
875,00 динара  
- захтев за вештачење на терену Комисије за повраћај земљишта - 
875,00 динара.  
 

Тарифни број 13. 
 

За годишњу регистрацију редова вожње за све линије - 
1.812,00 динара.  

За остале регистрације редова вожње по захтеву  - 
543,00 динара.  

За издавање такси дозволе - 906,00 динара.  
За промене података у такси дозволи  - 373,00 динара.  

 
Тарифни број 14. 

 
Такса за захтев за издавање услова са ситуационим 

решењем/планом, све у складу са важећим одлукама града, износи за: 
 

-Уређење јавних површина – постављање 
    а) урбаног мобилијара    – 1.066,00 динара 
    б) колског прилаза   – 2.665,00 динара 
 - привремено заузеће јавних површина – постављањем 
објекта и уређаја 
   а) површине до 10м²   - 3198,00 динара 
  б) површине преко 10м²   - 4.264,00 динара 
  

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  434-10/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 

203. На основу члана 6. тачка 3., члана 7., члана 11. и члана 
18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – ускл.дин.износи, 
125/2014 – ускл.дин.износи, 95/2015 – ускл.дин.износи, 83/2016, 
91/2016 – ускл.дин.износи, 104/2016 – др.закон и 96/2017 – 
ускл.дин.износи и 89/2018 ускл.дин.износи) и члана 6. и 38. став 1. 
тачка 3. Статута града Сомбора („Службени лист града Сомбора“, бр. 
22/2016 – пречишћен текст), Скупштина града Сомбора је на својој 
30. седници одржаној дана 17.12.2018. године донела 
 
 

О Д Л У К У 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА  

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
 

Одлуком о локалним комуналним таксама на територији 
Града Сомбора уводе се локалне комуналне таксе за коришћења 
права, предмета и услуга на територији Града Сомбора (у даљем 
тексту: комуналне таксе) и утврђују настанак таксене обавезе, 
обвезници, висина, олакшице, ослобађање од плаћања, рокови и 
начин плаћања.  

За коришћење права, предмета и услуга из става 1. овог 
члана не може се уводити посебна накнада.  
 

Члан 2. 
 

Комунална такса се уводи за:  
1) истицање фирме на пословном простору;  
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2) коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и 
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 
просторима који припадају Граду Сомбор (коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и сл.);  

3) држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина;  

4) коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности,  

5) држање средстава за игру ("забавне игре");  
6) коришћење слободних површина за кампове, 

постављање шатора или друге објекте привременог коришћења;  
7) заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова.  
 

Члан 3. 
 

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и 
услуга наведених у члану 2. ове Одлуке, а за чије је коришћење 
прописано плаћање таксе по Тарифи која је саставни део Одлуке о 
локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора.  

 
Члан 4. 

 
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, 

предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање 
комуналне таксе и траје док траје коришћења права, предмета и 
услуга.  

Члан 5. 
 

Комунална такса се утврђује у различитој висини зависно 
од врсте делатности, површине и техничко-употребних 
карактеристика објекта и по деловима територије, односно у зонама у 
којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћа 
такса.  

Члан 6. 
 

Обвезник комуналне таксе је дужан да пре коришћења 
права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање 
комуналне таксе, прибави решење надлежног органа у складу са 
посебним, односно важећим Правилником.  
 

Члан 7. 
 

Комуналне таксе се утврђују у годишњем износу односно 
сразмерно времену коришћења права, предмета и услуга.  
 

Члан 8. 
 

Обвезник комуналне таксе дужан је да поднесе пријаву за 
утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном органу 
најкасније у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, 
предмета и услуга за које је уведена такса.  

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу 
промену значајну за утврђивање комуналне таксе пријави надлежном 
органу у року од 15 дана од дана настанка промене.  
 

Члан 9. 
 

У погледу начина утврђивања комуналне таксе, наплате, 
камате, застарелости, поступка по правним лековима и осталог, 
примењује се одредбе закона којим се уређује порески поступак и 
пореска администрација.  

У свему осталом што није посебно регулисано Одлуком о 
локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора 
примењују се одредбе Закона о финансирању локалне самоуправе.  
 

Члан 10. 
 

Рачуни за уплату комуналних такси прописани су 
Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 
прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС" бр. 
16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018 и 44/2018-
др.закони).  
 

Члан 11. 
 

Комуналне таксе из чл. 2. ове Одлуке представљају 
изворни приход Града Сомбора.  

ЈКП "Простор" Сомбор је дужно да локалну комуналну 
таксу наплаћену у складу овом Одлуком уплаћује на уплатни рачун 
јавног прихода намењен за буџет Града Сомбора.  
 

Члан 12. 
 

Државни органи и организације, органи и организације 
територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе ослобођени 
су плаћања комуналних такси за коришћења права, предмета и 
услуга.  

 
Члан 13. 

 
Саставни део Одлуке о локалним комуналним таксама на 

територији Града Сомбора је Тарифа локалних комуналних такси 
утврђена за коришћење појединих права, предмета и услуга. 

 
Члан 14. 

 
Утврђивање и наплату комуналних такси по Одлуци о 

локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора врше 
надлежна одељења Градске управе Града Сомбора и Јавно комунално 
предузеће "Простор" Сомбор (у даљем тексту: ЈКП "Простор" 
Сомбор).  

 
Члан 15. 

 
Надлежна служба Градске управе има обавезу да Тарифу 

локалних комуналних такси, која је саставни део Одлуке о локалним 
комуналним таксама на територији Града Сомбора, истакне на 
огласној табли Градске управе и исту достави свим надлежним 
органима који врше наплату локалних комуналних такси.  

 
Члан 16. 

 
За утврђену и наплаћену комуналну таксу до дана ступања 

на снагу Одлуке о локалним комуналним таксама на територији 
Града Сомбора неће се наплаћивати разлика износа таксе.  

 
II  НАДЗОР 

 
Члан 17. 

 
Надзор над применом ове Одлуке врши Одељење Градске 

управе Града Сомбора надлежно за послове контроле и наплате 
изворних прихода Града Сомбора.  
 
 

III  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 
прекршај обвезник таксе - правно лице ако:  

1. пре добијања решења надлежног органа почне са 
коришћењем права, предмета или услуга, за чије је коришћење 
прописано плаћање локалне комуналне таксе овом Одлуком, односно 
не поднесе пријаву - захтев у роковима прописаним овом одлуком 
(чл. 6. и чл. 8. став 1. Одлуке) 

2. не пријави или не пријави у прописаном року сваку 
насталу промену (члан 8. став 2. Одлуке);  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.  

Новчаном казном у висини од 25.000,00 динара казниће се 
обвезник таксе - предузетник ако учини прекршаје из става 1. овог 
члана.  

Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се обвезник 
таксе - физичко лице ако учини прекршаје из става 1. овог члана. 
 
 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
 

Ступањем на снагу Одлуке о локалним комуналним 
таксама на територији Града Сомбора и Тарифе локалних 
комуналних такси, која је саставни део исте, престаје да важи Одлука 
о локалним комунални таксама на територији Града Сомбора и 
Тарифа локалних комуналних такси уз исту ("Сл. лист Града 
Сомбора" бр. 18/2017).  
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Члан 20. 
 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања 
у "Службеном листу Града Сомбора", а примењиваће се од 01. 
јануара 2019. године.  
                    
    
 

ТАРИФА  
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ УЗ ОДЛУКУ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Тарифни број 1. 
 

За истицање фирме, односно назива на пословном 
простору плаћа се такса зависно од положајне зоне где се пословни 
простор налази, а које положајне зоне су утврђене Одлуком о 
грађевинском земљишту, и то:  
а) У граду Сомбору:     
- за екстра А зону                     98.077,00 динара 

- за екстра Б зону  87.416,00 динара 

- за екстра Ц зону  78.888,00 динара 

- за I положајну зону  62.897,00 динара 

- за II положајну зону  50.104,00 динара 

- за III положајну зону  40.510,00 динара 

- за IV положајну зону  33.048,00 динара 

б) У насељеним местима:    

- за I положајну зону  22.387,00 динара 

- за II положајну зону  17.057,00 динара 

- за III положајну зону  11.727,00 динара 
Предузетници и правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим 
предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; 
осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и 
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и 
телефонских услуга: електропривреде; казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека - у даљем тексту: изузете делатности), а имају 
годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну 
комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (у даљем 
тексту: фирмарина).  

Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници 
и мала правна лица који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 
динара (осим изузетих делатности), плаћају фирмарину из става 1. 
овог тарифног броја.  

Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим изузетих 
делатности), плаћају фирмарину из става 1. овог тарифног броја 
увећану коефицијентом 1,5.  

Предузетници и правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у мала, средња и велика правна 
лица, а обављају изузете делатности, плаћају фирмарину из става 1. 
овог тарифног броја увећану коефицијентом 5.  

Делатности у складу са прописима који одређује послове 
који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима 
домаће радиности, ослобађају се плаћања фирмарине.  

Новоосноване радње и предузећа којима је производња 
основна делатност, ослобађају се таксе на истицање фирме у години 
оснивања у износу од 50%.  

Под фирмом се, у смислу Одлуке, подразумева сваки 
истакнути назив или име на пословном или стамбеном објекту које 
упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену 
делатност.  

Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице, 
огранак односно представништво правног лица и физичко лице.  

Такса за истицање фирме плаћа се за седиште, 
представништво, пословну јединицу и просторије ван седишта 
правног и физичког лица на територији Града Сомбора.  

Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми 
једног истог обвезника такса се плаћа само за једну фирму.  

Такса по овом тарифном броју утврђује се годишње 
посебним решењем надлежног одељења, односно сразмерно времену 
истицања фирме, а плаћа се тромесечно, у року од 45 дана од дана 
почетка тромесечја, на уплатни рачун број: 840-716111843-35.  

До доношења решења о утврђивању таксе за текућу годину 
такса се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје 
године која претходи години за коју се утврђује и плаћа такса.  

За другу и сваку наредну истакнуту фирму ван седишта 
обвезника такса се умањује за 50% од прописане таксе, а које 
умањење се односи само на обвезнике са седиштем на територији 
Града Сомбора.  

Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица, као и 
предузетници и микро правна лица (осим изузетих делатности) која 
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара дужни су да 
надлежном Одељењу доставе биланс успеха најкасније до 31. марта 
текуће године. 

Утврђивање и наплату таксе по овом тарифном броју врши 
Одељење надлежно за локалну пореску администрацију сходно 
одредбама закона којим се уређује порески поступак и пореска 
администрација.  

 
Тарифни број 2. 

 
За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 
просторима који припадају Граду Сомбор (коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и сл.) плаћа се такса зависно од положајне зоне и 
површине рекламног паноа, а обрачуна се на начин:  

Положајне 
зоне  

Висина накнаде за 
површину до 3м2 
(годишња у динарима)  

Висина накнаде за 
површину 3м2-12м2 
(годишња у динарима)  

екстра А  13.080,00 21.668.00 

екстра Б  13.080,00 21.668.00 

екстра Ц  13.080,00 21.668.00 

I 9.392,00 14.295,00 

II  6.525,00 10.831,00 

III  4.386,00 6.493,00 

IV  4.386,00 6.493,00 

Таксу из овог тарифног броја не плаћају предузетници и 
мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају 
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на 
велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, 
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 
динара.  

Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници 
и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 
динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: 
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико 
дуванским производима; производње цемента; поштанских, 
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека), су обвезници таксе из овог тарифног 
броја у износу од 100%.  

Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим правних лица 
која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 
трговине на велико дуванским производима; производње цемента; 
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека), су обвезници таксе из овог 
тарифног броја увећане за коефицијент 1,5.  

Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица, у 
смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а 
обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 
трговине на велико дуванским производима, производње цемента, 
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека, су обвезници таксе из овог 
тарифног броја увећане за коефицијент 5.  

Такса из овог тарифног броја плаћа се и за рекламне паное 
и натписе постављене на посебним објектима за рекламирање, 
плакатирање и оглашавање; зидовима и крововима зграда; оградама; 
стубовима јавне расвете, конзолним и ротирајућим рекламним 
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таблама; транспарентним таблама између стубова и на објектима 
(разапета платна) и другим сличним објектима, у појасу улице 
окренутим ка јавној површини.  

Положајне зоне у граду Сомбору и насељеним местима 
утврђују се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту, с тим да 
II положајна зона укључује и улице које су саставни део 
магистралног пута (државни пут I реда) и регионалног пута (државни 
пут II реда) која пролазе кроз насељена места Града Сомбора, а III и 
IV положајна зона укључује улице у насељени местима и делове 
локалног пута који пролаз кроз насељено место.  

Обвезник таксе из овог тарифног броја је власник, односно 
корисник рекламног паноа или друге табле, као и власник плаката, 
огласа или другог огласног средства.  

Утврђивање и наплату таксе по овом тарифном броју врши 
ЈКП "Простор" Сомбор.  

Таксу из овог тарифног броја обвезник плаћа унапред 
(месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе и то до 5. у месецу за 
текући месец), по претходно издатом решењу ЈКП "Простор" 
Сомбор.  

За истицање објава и огласа (плакате) на рекламним 
паноима и другим таблама плаћа се такса у износу од 26,00 динара по 
комаду. Такса се плаћа унапред по добијању решења ЈКП "Простор" 
Сомбор.  

Такса се не плаћа за читуље, као ни за објаве и огласе који 
се односе на делатности државних органа, органа и организација 
територијалне аутономије и локалне самоуправе.  

 
Тарифни број 3.  

 
За држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина,  плаћа се  такса  приликом  
регистрације возила и то:  

 
1) За теретна возила:   
- за камионе до 2 т носивости  1.599,00 динара 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости  2.132,00 динара 

- за камионе од 5 т до 12 т носивости  3.731,00 динара 

- за камионе преко 12 т носивости  
 
2) За теретне и радне приколице (за путничке 
аутомобиле)                                                                                   

5.330,00 динара 
 

500,00 динара 

 
3) За путничка возила: 

  

- до 1.150 цм3 533,00 динара 

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 1.066,00 динара  

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.599,00 динара 

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.132,00 динара 

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.198,00 динара 

- преко 3.000 цм3 5.330,00 динара 

 
4) За мотоцикле: 

  

- до 125 цм3 426,00 динара 

- преко 125 цм3 до 250 цм3 640,00 динара 

- преко 250 цм3 до 500 цм3 1.068,00 динара 

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.279,00 динара 

- преко 1.200 цм3 1.599,00 динара 

 
5) За аутобусе и комби бусеве:  

  

- по регистрованом седишту  
 
6) За прикључна возила: теретне приколице, 
полуприколице и специјалне теретне приколице 
за превоз одређених врста терета: 

50,00 динара 

- 1 т носивости  426,00 динара 

- од 1 т до 5 т носивости  746,00 динара 

- од 5 т до 10 т носивости  1.013,00 динара 

- од 10 т до 12 т носивости  1.386,00 динара 

- носивости преко 12 т  2.132,00 динара 

  

7)  За вучна возила – (тегљаче)   

- чија је снага мотора до 66 киловата  1.599,00 динара 

- чија је снага мотора од 66-96 киловата  2.132,00 динара 

- чија је снага мотора од 96-132 киловата  2.665,00 динара 

- чија је снага мотора од 132-177 киловата  3.198,00 динара 

- чија је снага мотора преко 177 киловата  4.264,00 динара 

  

8) За радна возила, специјална адаптирана 
возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 
радње и атестирана специјализована возила 
за превоз пчела 

1.066,00 динара 

 
Обвезник из овог тарифног броја је правно и физичко лице 

на чије се име региструје моторно, друмско и прикључно возило.  
Такса по овом тарифном броју плаћа се једном годишње 

приликом регистрације моторног, друмског и прикључног возила. Без 
доказа о плаћеној такси по овом тарифном броју не може се 
извршити регистрација ни једног возила.  

Таксу из овог тарифног броја не плаћају органи, 
организације и лица на:  

а) друмска моторна возила јединица и установа војске и 
територијалне одбране, иностраних и унутрашњих послова,  

б) путничка и теретна возила локалне самоуправе,  
в) друмска моторна возила иностраних дипломатских и 

конзуларних представништава, ако је ослобађање од ових такси 
предвиђено међународним споразумом или ако постоји 
реципроцитет,  

г) на путничке аутомобиле особа са инвалидитетом са 80 
или више процената телесног оштећења и код којих постоји телесно 
оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета 
ногу до 60 или више процената, ако им возило служи за њихов лични 
превоз и које се на њено име прво региструје у једној години;  

д) на путничке аутомобиле родитеља вишеструко ометене 
деце која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи 
непосредно брину, које се на њихово име региструје у једној години;  

ђ) на возила која организације особа са инвалидитетом 
основане са циљем пружања помоћи лицима са инвалидитетом 
користе искључиво за превоз својих путника, а која возила су 
прилагођена.  

е) друмска моторна возила која јавна комунална предузећа 
користе искључиво у саобраћају на градским улицама за обављање 
своје делатности, ватрогасна моторна возила професионалних 
ватрогасних јединица, добровољних ватрогасних друштава и 
ватрогасну службу организовану по прописима о заштити од пожара, 
санитетска возила и возила Црвеног крста.  

ж) путничка возила и аутобусе у власништву спортских 
организација.  

 
Тарифни број 4.  

 
За коришћење простора на јавним површинама или испред 

пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности, плаћа се такса по сваком целом или започетом 
квадратном метру дневно заузете јавне површине од стране правних 
и физичких лица која користе исту, а зависно од положајне зоне у 
којој се налази јавна површина. 

Положајне зоне у граду Сомбору и насељеним местима 
утврђене су Одлуком о грађевинском земљишту. 

 
1. За постављање башта угоститељских објеката, такса се плаћа у 
дневном износу, и то за: 
а) у граду Сомбор:    
- за екстра А положајну зону 22,00 динара
- за екстра Б и Ц положајну зону 17,00 динара
- за I, II, III и IV положајну зону 11,00 динара 
б) у насељеним местима:    
- за све положајне зоне 5,00 динара
 
У периоду  од 01.10 до 31.03 таксени износ утврђен овим Тарифним 
бројем умањује се за 50% за постављање баште угоститељског 
објекта отвореног типа. 
 
2. За постављање слободностојећих и зидних витрина ради 
излагања и рекламирања робе ван пословног простора, такса се плаћа 
у дневном износу, и то за: 
а) у граду Сомбор:  
- за екстра А положајну зону 107,00 динара
- за екстра Б и Ц положајну зону 85,00 динара
- за I, II, III и IV положајну зону 64,00 динара 
б) у насељеним местима:  
- за све положајне зоне 27,00 динара
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3. За постављање покретних тезги за излагање и продају робе, 
такса се плаћа у дневном износу, и то за: 
а) у граду Сомбор:  
- за екстра А положајну зону 325,00 динара
- за екстра Б и Ц положајну зону 261,00 динара
- за I, II, III и IV положајну зону 130,00 динара 
б) у насељеним местима:  
- за све положајне зоне 32,00 динара
За постављање јелки таксени износ утврђен овим Тарифним бројем 
умањује се за 50%. 
 
4. За постављање изложбених пултова и опреме за уметничке 
активности, такса се плаћа у дневном износу, и то за: 
а) у граду Сомбор:  
- за екстра А положајну зону 211,00 динара
- за екстра Б и Ц положајну зону 170,00 динара
- за I, II, III и IV положајну зону 85,00 динара 
б) у насељеним местима:  
- за све положајне зоне 21,00 динара
 
5. За постављање покретних уређаја за припрему хране, такса се 
плаћа у дневном износу, и то за: 
а) у граду Сомбор:  
- за екстра А положајну зону 65,00 динара
- за екстра Б и Ц положајну зону 39,00 динара
- за I, II, III и IV положајну зону 21,00 динара 
б) у насељеним местима:  
- за све положајне зоне 10,00 динара
 
6. За постављање расхладних уређаја за продају напитака, 
индустријског сладоледа и кремова, такса се плаћа у дневном износу, 
и то за: 
а) у граду Сомбор:  
- за екстра А положајну зону 80,00 динара
- за екстра Б и Ц положајну зону 51,00 динара
- за I, II, III и IV положајну зону 39,00 динара 
б) у насељеним местима:  
- за све положајне зоне 26,00 динара
 
7. За постављање објеката и опреме за извођење забавних 
програма, такса се плаћа у дневном износу, и то: 
а) у граду Сомбор:  
- за екстра А положајну зону 176,00 динара
- за екстра Б и Ц положајну зону 114,00 динара
- за I, II, III и IV положајну зону 10,00 динара 
б) у насељеним местима:  
- за све положајне зоне 5,00 динара
 
У периоду  од 01.10 до 31.03 таксени износ утврђен овим Тарифним 
бројем умањује се за 50% за објекте и опрему за извођење забавних 
програма на отвореном. 
 
8. За постављање дечијих аутомобила, мотора и сл., такса се плаћа 
дневно по возилу у износу од 54,00 динара. 
 
9. За постављање монтажно-демонтажних објеката за 
манифестације такса се плаћа у дневном износу, и то за: 
а) у граду Сомбор:  
- за екстра А положајну зону 107,00 динара
- за екстра Б и Ц положајну зону 85,00 динара
- за I, II, III и IV положајну зону 54,00 динара
б) у насељеним местима:  
- за све положајне зоне 32,00 динара
 

Таксу по овом тарифном броју утврђује ЈКП "Простор" 
Сомбор приликом доношења одобрења и обрачунава се сразмерно 
времену на које је издато одобрење за коришћење простора на јавним 
површинама. 

Наплату таксе по овом тарифном броју врши ЈКП 
"Простор" Сомбор на основу решења. 

Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни или 
индиректни корисници буџета Града Сомбора, организатори 
манифестација када је покровитељ Град Сомбора и јавна предузећа 
чији је оснивач Град Сомбор, на јавним површинама које су им 
поверене на управљање, коришћење и одржавање. Изузетно за киоске 
у приградско салашким насељима такса се не плаћа." 
 

10. За већ постављене, као и за постављање нових електричних 
стубова високог и ниског напона по једном стубу, по једном 
објекту трансформаторских станица, једном телефонском стубу и 
ормарићу, једном стубу кабловске телевизије и других сличних 
објеката, такса се утврђује месечно и то према табели: 
 
Р.бр. ОБЈЕКАТ ИЗНОС 

1. За електрични стуб високог и ниског напона 172,00 динара

2. Објекат трансформаторске станице напонског 
нивоа 20/0,4кВ 

5.166,00 динара

3. Објекат трансформаторске станице напонског 
нивоа 110/20кВ 

86.110,00 
динара

4. Телефонски стуб 172,00 динара

5. За ормарић Телеком МСАН 5.166,00 динара

6. За стуб кабловске телевизије 172,00 динара

7. Изводно-разводни ормарић 172,00 динара

 
Јавна површина из овог Тарифног броја дефинисана је 

Одлуком о уређењу Града. 
Таксу по овом Тарифном броју утврђује ЈКП "Простор" 

Сомбор приликом доношења одобрења и обрачунава се сразмерно 
времену на које је издато одобрење за коришћење простора на јавној 
површини, а плаћа се до 15.-ог у месецу за претходни месец. 

Наплату таксе по овом тарифном броју врши ЈКП 
"Простор" Сомбор на основу решења. 

 
Тарифни број 5.  

За држање апарата за забавне игре (билијар, флипери, сега-
мега игре, игрице на рачунару, пикадо и сл.) такса се утврђује у 
месечном износу по апарату и то:  
а) у граду Сомбору:    

- за екстра А, Б и Ц положајну зону  943,00 динара 

- за I положајну зону  785,00 динара 

- за II положајну зону  630,00 динара 

- за III положајну зону  483,00 динара 

- за IV положајну зону  405,00 динара 

б) у насељеним местима:    

- за I положајну зону  629,00 динара 

- за II и III положајну зону     483,00 динара 
Положајне зоне у граду Сомбору и насељеним местима 

утврђују се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту.  
Ако су забавне игре основна делатност обвезника, односно 

држаоца апарата такса се умањује за 30%.  
Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно или 

физичко лице које држи средства за забавне игре.  
Таксени обвезник дужан је да надлежном Одељењу градске 

управе пријави промену стања, односно података битних за 
утврђивање таксе. Такса се плаћа месечно без обзира на број дана 
држања средстава за забавне игре према положајним зонама.  

Утврђивање и наплату таксе по овом тарифном броју врши 
надлежно Одељење градске управе града Сомбора.  

 
Тарифни број 6.  

За коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или других објеката за привремено коришћење, 
плаћа се такса у износу од 10,00 динара дневно по једном квадратном 
метру заузете површине.  

Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно или 
физичко лице корисник поменутих површина.  

Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања 
дозволе за коришћење поменутих површина.  

Утврђивање и наплату таксе по овом тарифном броју врши 
ЈКП "Простор" Сомбор.  

 
Тарифни број 7.  

За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова (постављање ограде градилишта, 
градилишне скеле и сл.) плаћа се комунална такса унапред у износу 
од 21,00 динара по квадратном метру заузете јавне површине и 
утврђује се у дневном износу.  

Таксу по овом тарифном броју плаћа инвеститор за период 
од дана почетка градње, односно заузећа јавне површине до 
завршетка радова, односно уклањања материјала.  

Таксу по овом тарифном броју утврђује ЈКП "Простор" 
Сомбор које таксеним обвезницима издаје решење заједно са 
издавањем дозволе за коришћење простора на јавним површинама.  
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Наплату таксе по овом тарифном броју врши ЈКП 
"Простор" Сомбор на основу решења.  

У складу са Одлуком о грађевинском земљишту такса се 
утврђује у пуном износу из овог тарифног броја у граду за екстра А, 
екстра Б и екстра Ц зону, за I положајну зону умањује се за 20%, за II 
положајну зону умањује се за 30%, за III положајну зону умањује се 
за 40%, за IV положајну зону умањује се за 50%, а у насељеним 
местима за I положајну зону умањује се за 60%, за II положајну зону 
умањује се за 70% и за III положајну зону умањује се за 80%.  

Такса по овом тарифном броју не плаћа се ако се 
заузимање јавне површине врши за изградњу, реконструкцију и 
одржавање коловоза, тротоара или друге јавне површине, отклањање 
хаварије на инсталацијама водовода, канализације и топловода, а 
када ове радове изводе јавна предузећа у сврху довођења објекта 
функцији. 

 
  

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  434-11/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

204. На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016- др. 
закон и 47/2018), члана 73. став 3. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр.99/09,и 
67/2012- Одлука УС), члану 22. тачка 5. Закона о националним 
саветима националних мањина („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 
20/2014- Одлука УС, 55/2014), члану 3. став 2. Закона о службеној 
употреби језика и писма („Сл.гласник РС“, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 
48/94, 101/2005, 30/2010), члана 11. Закона о заштити права и слобода 
националних мањина („Сл.лист СРЈ“, бр.11/2002, „Сл.лист СЦГ“, бр. 
1/2003- Уставна повеља и „Сл.гласник РС“, бр. 72/2009-др.закон и 
97/2003-одлука УС), члана 9. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, бр. 2/10, 11/11 и 
27/16) и на основу члана 38. и члана 102. Статута Града Сомбора 
(„Службени лист Града Сомбора“ број 22/2016-пречишћен текст) 
Скупштина града Сомбора је, на 30. седници, одржаној дана 
17.12.2018. године,  д о н е л а 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима 

на територији града Сомбора 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се називи дела улица и 
заселака на простору месних заједница,а у насељеним местима 
на територији града Сомбора: 

1. Алекса Шантић,  
2. Бачки Брег, 
3. Бачки Моноштор, 
4. Бездан, 
5. Чонопља, 
6. Дорослово, 
7. Гаково, 
8. Кљајићево, 
9. Колут, 

10. Растина, 
11. Риђица, 
12. Светозар Милетић, 
13. Станишић, 
14. Стапар, 
15. Телечка, 
16. Сомбор. 

Члан 2. 
 
УТВРЂУЈУ се називи улица и заселака: 
 

1.  у насељеном месту а на простору месне заједнице 
Алекса Шантић: 

 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Сомборски пут, 
између катастарских парцела бр. 1500 и 1353 и пружа се 
дуж целе катастарске парцеле бр. 1787 и завршава се на 
граници са насељеним местом Бајмок код кастарские 
парцеле бр. 1390, све у к.о. Алекса Шантић утврђује се 
назив: „СОМБОРСКИ ПУТ“-„ZOMBORI ÚT“. 

УЛИЦА 2 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Солунских 
добровољаца, између катастарских парцела бр.1641  и 1194 
и пружа се дуж целих катастарских парцела бр. 1860 и 
1788 и завршава се код катстарске парцеле бр. 1795 а све у 
к.о. Алекса Шантић утврђује се назив: „СОЛУНСКИХ 
ДОБРОВОЉАЦА“- „SZALONIKI ÖNKÉNTESEK 
UTCÁJA”. 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која  почиње од предложене улице 2, између 
катастарских парцела бр. 1086 и 1077/10 и пружа се дуж 
целих катастарских парцела бр. 1077/11 и 1077/3 и 
завршава се између кастарских парцеа бр. 1101 и 1102,  све 
у к.о. Алекса Шантић утврђује се назив: „СЕВЕР“- 
„ÉSZAKI UTCA“. 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
1779, све у к.о. Алекса Шантић, утврђује се назив „СТАРА 
МАШИНСКА“- „RÉGI GÉPPARK“ 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 985 
све у к.о. Алекса Шантић, утврђује се назив „РУДИН 
САЛАШ“- „RUDIN SZÁLLÁS“ 
 
ЗАСЕЛАК 3 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
1474, 1475 и 1476 све у к.о. Алекса Шантић утврђује се 
назив „БРАНКА ЋОПИЋА“- „BRANKO ĆOPIĆ VÉG”, 
 
ЗАСЕЛАК 4 
-за заселка који се налази на  катастарској парцели бр. 
1280, све у к.о. Алекса Шантић, утврђује се назив: 
„СИПИЋЕВ САЛАШ“- „SIPIĆ-SZÁLLÁS“ 
 
 
2. у насељеном месту а на простору месне заједнице 

Бачки Брег: 
 

УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње између катастарских парцела бр. 
3344 и 3256 и пружа се дуж катастарских парцела бр. 3467 
и 3468, а завршава се између катастарских парцела бр. 
3114 и 3445/1, све у к.о. Бачки Брег, утврђује се назив: 
„БАЈСКА ДОЛИНА“-„BAJSKA DOLINA“- „BAJAI 
VÖLGY UTCA“. 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Гаковачка, 
између катастарских парцела бр.912  и 871 и пружа се дуж 
катастарских парцела бр. 949 и 3520 и 2841, завршава се 
између катастарских парцела бр. 2840 и 2842,  а све у к.о. 
Бачки Брег, утврђује се назив: „ГАКОВАЧКА УЛИЦА“-
„GAKOVAČKA ULICA“-„GÁDOR UTCA“. 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која  почиње од предложене улице 1, између 
катастарских парцела бр. 3256 и 3257 и пружа се дуж целе  
катастарске парцеле бр. 3466 и завршава се између 
кастарских парцеа бр. 3220 и 3133, све у к.о. Бачки Брег, 
утврђује се назив: „БАЈСКА ДОЛИНА“-„BAJSKA 
DOLINA“- „BAJAI VÖLGY UTCA“. 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Иве Лоле 
Рибара, пружа се преко канала катастарске парцеле бр. 
3496 и завршава се на катастарској парцели бр. 3497 а 
између катастарских парцела бр.1191  и 1185,  а све у к.о. 
Бачки Брег, утврђује се назив: „ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА“-
„IVE LOLE RIBARA“-„IVO LOLA RIBAR UTCA“. 
 
УЛИЦА 5 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Раде Кончара, 
између катастарских парцела бр.176  и 194 и пружа се дуж 
целе катастарске парцеле бр. 936, а завршава се између 
катастарских парцела бр. 181 и 180,  а све у к.о. Бачки 
Брег, утврђује се назив: „РАДЕ КОНЧАРА“-„RADE 
KONČARA“- „RADE KONČAR UTCA“. 
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УЛИЦА 6 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Гаковачка, 
између катастарских парцела бр.2755  и 888 и пружа се 
дуж целе катастарске парцеле бр. 3526,а завршава се 
између катастарских парцела бр. 1588 и 2752/3,  а све у к.о. 
Бачки Брег, утврђује се назив: „ГАКОВАЧКА“-
„GAKOVAČKA“-„GÁDOR UTCA“. 

 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази између катастарских парцела бр. 
3118, 3142, 3137 и 3128 све у к.о. Бачки Брег утврђује се 
назив „ЛИВАДСКА УЛИЦА“- „LIVADSKA ULICA“- 
„MEZŐ UTCA“, 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3169 
све у к.о. Бачки Брег утврђује се назив „ШУМСКА 
УЛИЦА“- „ŠUMSKA ULICA“- „ERDŐ UTCA“. 

 
 

3. у насељеном месту а на простору месне заједнице 
Бачки Моноштор: 
 

УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Ослобођења, 
између катастарских парцела бр.4741  и 4560 и пружа се 
дуж целе катастарске парцеле бр. 7241,а завршава се 
између катастарских парцела бр. 7242 и 7179, а све у к.о. 
Бачки Моноштор, утврђује се назив: „УЛИЦА 
ОСЛОБОЂЕЊА“, „ULICA OSLOBOĐENJA“, 
„FELSZABADULÁS UTCA“ 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која  почиње од предложене улице 1, између 
катастарских парцела бр. 7243 и 4603 и пружа се целом 
дужином заједничке границе катастарских парцела бр. 
7173 и 7174 и целом дужином заједничке границе 
катастарских парцела бр. 7167 и 7168 и завршава се до 
катастарске парцеле 7247,  све у к.о. Бачки Моноштор, 
утврђује се назив: „ОПАЉЕНИК“- „OPALJENIK”- 
„OPALJENIK UTCA”. 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Братства 
Јединства, пружа се између катастарских парцела бр. 
2539/2 и 2506, пролази кроз катстарске парцеле бр. 6684 и 
2505 и завршава се на катастарској парцели бр. 6678/1,  а 
све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: 
„ИЗБЕГЛИЧКА“-„IZBEGLIČKA”-„MENEKÜLTEK 
UTCÁJA”. 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која  почиње од постојећих улица Ивана Горана 
Ковачића и Спортске, а између катастарских парцела 
бр.2630/16 и 2353/16 и пролази између катастарских 
парцела бр. 2501/17 и 2353/12 и између катастарских 
парцела бр. 2501/23 и 2353/2, а завршава се између 
катастарских парцела бр. 2353/3 и 2500/1,  а све у к.о. 
Бачки Моноштор, утврђује се назив: „НОВА 
СПОРТСКА“-„NOVA SPORTSKA”-„ÚJ SPORT 
UTCA”. 
 
УЛИЦА 5 
- за улицу која  почиње од тромеђе Бачки Моноштор- 
Сомбор- Бездан и од катастарске парцеле бр. 3017/3 и 
пролази поред катастарских парцела бр.3058 и 3059, а 
завршава се код катастарске парцеле 3076, а све у к.о. 
Бачки Моноштор, утврђује се назив: „КОЗАРА 
МОНОШТОР“-„KOZARA MONOŠTOR”-
„MONOSTORSZEGI KOZARA UTCA”. 
 
 
УЛИЦА 6 
- за улицу која  почиње између катастарских парцела бр. 
3536 и 3597 и простире се између катастарских парцела 
3539/5 и 3572/2, затим се простире између катастарских 
парцела бр. 3540/1 и 3548 и завршава се између 
катастарских парцела бр. 3541/1 и 3539/2, а све у к.о. Бачки 
Моноштор, утврђује се назив: „КАРЛИЦА“-„KARLICA“-
„KISMEDENCE UTCA“. 

 

УЛИЦА 7 
- за улицу која  почиње од канала катастарске парцеле бр. 
7176, између катастарских парцела 4110 и 7177 и простире 
се између катастарских парцела бр. 3804, 4025, 3749/1 и 
3692, и између катастарских парцела бр. 3468/1 и 3599 а 
завршава се на граници са насељеним местом Сомбор, 
односно катастарском парцелом бр. 3511, утврђује се 
назив: „СОМБОРСКИ ПУТ“-„SOMBORSKI PUT“-
„ZOMBORI ÚT“. 
 
УЛИЦА 8 
- за улицу која почиње од предложене улице 9, између 
катастарских парцела бр. 2589 и 2499, пружа се дуж целих 
катастарских парцела бр. 2629 и 2621, а завршава се 
између катастарских парцела бр.  2618 и 6677 до 
предложене улице „ПИОНИРСКА“, све у к.о. Бачки 
Моноштор, утврђује се назив: „ШУМСКА“-„ŠUMSKA“, 
„ERDŐ UTCA“. 
 
УЛИЦА 9 
- за улицу која почиње од постојеће улице Пионирска, 
између катастарских парцела бр. 2630/1 и 2500/7, пружа се 
дуж целе катастарске парцеле бр. 2642 и завршава се 
између катастарских парцела бр. 6677 и 7255, све у к.о. 
Бачки Моноштор, утврђује се назив „ПИОНИРСКА“-
„PIONIRSKA“-„PIONÍR UTCA“. 
 
УЛИЦА 10 
- за улицу која почиње од постојеће улице Ивана Горана 
Ковачића и Безданске, између катастарских парцела бр. 
361/3 и 1306, пружа се дуж целе катастарске парцеле бр. 
2654 и завршава се између катастарских парцела бр. 324 и 
4209, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив 
„ЛОВАЧКА“-„LOVAČKA“-„VADÁSZ UTCA“. 
 
УЛИЦА 11 
- за улицу која почиње од постојеће улице Ивана Горана 
Ковачића, између катастарских парцела бр.  1503 и 1529, 
пружа се дуж целе катастарске парцеле бр.  2658 и 
завршава се између катастарске парцеле бр.  1560 и 6694/2 
, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: 
„СПОРТСКА“-„SPORTSKA”-„SPORT UTCA”. 
 
УЛИЦА 12 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.  
742 и  740, пружа се дуж целе катастарске парцеле бр. 2626 
и завршава се између катастарских парцела бр. 718 и 713, 
све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: „ТЕСНА“-
„TESNA”-„KESKENY UTCA”. 
 
УЛИЦА 13 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.36 
и 40, пружа се дуж целе катастарске парцеле бр. 37 и 
завршава се између катастарских парцела бр. 6 и 1, све у 
к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: „КАНАЛСКА 
ОБАЛА“-„KANALSKA OBALA”-„CSATORNAPART 
UTCA”. 
   
УЛИЦА 14 
- за улицу која почиње од постојеће улице Дунавска, 
између катастарских парцела бр. 2159/1 и 2416, пружа се 
дуж целих катастарских парцела бр. 2632, 2649, 2659 и 
2668, а завршава се између катастарских парцела бр. 1807 
и 6697/8, и завршава се код постојеће улице Ослобођења, 
све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: 
„ДОЛСКА“-„DOLSKA”-„VÖLGY UTCA”.  
 
 
УЛИЦА 15 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
5300 и 5306, пружа се дуж целе катастарске парцеле бр.  
7338 и 7337, и завршава се између катастарских парцела 
бр.  5621 и 5687, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се 
назив: „ПИСАК“-„PISAK”-„HOMOK UTCA”. 
 
УЛИЦА 16 
- за улицу која почиње од границе са насељени местом 
Бездан, између катастарских парцела бр. 7145 и 3001/1, 
пружа се дуж целе катастарске парцеле бр 7237,а завршава 
се између катастарских парцела бр. 3057/4 и 3017/3 к.о. 
Бачки Моноштор и границе са насељеним местом Сомбор, 
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утврђује се назив: „ИЗГОРЕЛА ШУМА“- „IZGORELA 
ŠUMA”-„LEÉGETT ERDŐ UTCA”. 

 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
3156, све у к.о.Бачки Моноштор, утврђује се назив 
„БОРТАЊ САЛАШ“-„BORTANJ SALAŠ“-„BORTÁNY-
SZÁLLÁS“, 

 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
6634, 6642, 6638, 6639, 6641/2 и 6644, све у к.о. Бачки 
Моноштор, утврђује се назив: „ЗАТ“-„ZAT”-„ZAT”. 
 
ЗАСЕЛАК 3 
- за заселак који се налази имеђу катастарских парцела бр.  
5907/1, 5913, 5938 и 5902 све у к.о. Бачки Моноштор, 
утврђује се назив: „ПАШИНА АДА“-„PAŠINA ADA”-
„PASASZIGET”, 
 
ЗАСЕЛАК 4 
- за заселак који се налази имеђу катастарских парцела бр. 
57, 62, 100 и 7156, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се 
назив: „ЦЕРЈЕ“-„CERJE“-„CERJE“, 
 
ЗАСЕЛАК 5 
- за заселак који се налази имеђу катастарских парцела бр. 
4677 и 4944, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: 
„JAРОШ“-„JAROŠ”- „JÁROS”, 
 
ЗАСЕЛАК 6 
- за заселак који се налази на  катастарским парцелама бр. 
4616 и 4615, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: 
„ЈАРОШ“-„JAROŠ”-„JÁROS”, 
 
ЗАСЕЛАК 7 
- за заселак који се налази на  катастарским парцелама бр. 
6907 и 6913, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: 
„ВИЛА ШТРБАЦ“-„VILA ŠTRBAC”-„ISTERBÁC 
VILLA”, 
 
ЗАСЕЛАК 8 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
7250 и 7251, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: 
„ВУЧИЋ САЛАШ“-„VUČIĆ SALAŠ“-„VUČIĆ-
SZÁLLÁS“ 

 
 

4. у насељеном месту а на простору месне заједнице 
Бездан: 

 
УЛИЦА 1 
- за улицу која почиње од постојеће улице Источна, између 
катастарских парцела бр 1056/1 и 114, иде дуж 
катастарских парцела бр 3118 и 7861, завршава се између 
катастарских парцела бр. 4922 и 4931/1, све у к.о. Бездан., 
утврђује се назив: „РОДИНА“- „GÓLYA UTCA“. 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње од постојеће улице Јована Дучића, 
између катастарских парцела бр. 1075 и 1058, иде кроз 
катастарских парцела бр.  5976, 5972 и 5975 и завршава се 
на катастарској парцели бр.  5975, све у к.о. Бездан., 
утврђује се назив: „ЈОВАНА ДУЧИЋА“- „JOVAN 
DUČIĆ UTCA“. 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње од постојеће улице Сомборски пут, 
између катастарских парцела бр. 5951/2 и 3023, иде дуж 
целе катастарских парцела бр.7917 и 7916,а завршава се 
између катастарских парцела бр. 7995 и 929, а све у к.о. 
Бездан, утврђује се назив: „СОМБОРСКИ ПУТ“-
„ZOMBORI ÚT“. 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 7024, 
иде дуж целе катастарске парцеле бр. 7998 и 8001,а 
завршава се на катастарској парцели бр.  6932, све у к.о. 
Бездан, утврђује се назив: „ШТРБАЦ“- „ISTERBÁC 
UTCA“. 
 

УЛИЦА 5 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 7872, 
улица се простире на катастарској парцели бр. 3479 и 
завршава се на катастарској парцели бр. 8081, све у к.о. 
Бездан, утврђује се назив: „ШЕБЕШФОК“-„SEBESFOK 
UTCA“. 
 
УЛИЦА 6 
- за улицу која почиње од катастарске парцеле бр. 8105, 
иде дуж целе катастарске парцеле бр. 8110,а завршава се на 
катастарској парцели бр. 8082 ,а све у к.о. Бездан, утврђује 
се назив: „СИГЕТ-КОРЛАТОШ“-„SZIGET – 
KORLÁTOS UTCA“. 
 
УЛИЦА 7 
- за улица која почиње од постојеће улице Жртва фашизма, 
између катастарске парцеле бр. 4961 и 8099, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 7871 и 7872,а завршава се између 
катастарске парцеле бр. 8078 и 3163/1,а све у к.о. Бездан,  
утврђује се назив: „СИГЕТ- ЦАРИНАРНИЦА- 
ШЕБЕШФОК- МАЛТА“- „SZIGET–VÁMHÁZ–
SEBESFOK–MÁLTA UTCA“. 
 
УЛИЦА 8 
- за улицу која почиње на катстарској парцели бр. 8064, 
иде кроз катастарску парцелу бр. 3163/1,а завршава се на 
катастарској парцели бр. 5192/2,а све у к.о. Бездан, 
утврђује се назив: „БАРАЧКА“-„BARACSKA UTCA“. 
 
УЛИЦА 9 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 8065, 
иде дуж целе катастарске парцеле бр. 7884,а завршава се 
између катастарских парцела бр. 5276 и 7659,а све у к.о. 
Бездан., утврђује се назив „СИГЕТ“-„SZIGET UTCA“. 
 
УЛИЦА 10 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 8092, 
иде дуж целе катастарске парцеле бр. 8090,а завршава се 
код катастарске парцеле бр. 5684, све у к.о. Бездан., 
утврђује се назив „КАНАЛСКА ОБАЛА“-
„CSATORNAPART UTCA“. 
 
УЛИЦА 11 
- за улицу која почиње од постојеће улице Мала, почиње 
на катастарској парцели бр. 8100, иде дуж целе катастарске 
пареле бр. 7907 и 8105, а све у КО Бездан., утврђује се 
назив: „СИГЕТ“-„SZIGET UTCA“. 
 
УЛИЦА 12 
- за улицу која почиње од границе са насељеним местом 
Бачки Моноштор, између катастарске парцеле бр. 6555 и 
6527, иде дуж целе катастарске парцеле бр. 7978, завршава 
се између катастарских парцела бр. 6673 и 6154,а све у к.о. 
Бездан., утврђује се назив: „КОЗАРА“- „KOZARA 
UTCA“. 
 
УЛИЦА 13 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
6753 и 6754, иде дуж целе катастарске парцеле бр. 7994, 
завршава се између катастарских парцела бр. 6733 и 6754,а 
све у к.о. Бездан, утврђује се назив: „СОМБОРСКИ 
ПУТ“- „ZOMBORI ÚT“. 
 
УЛИЦА 14 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
8082 и 8128, иде дуж целе катстсрске парцеле бр. 8065 и 
8126, а завршава се између катастарских парцела бр. 8121 
и 7359, а све у к.о. Бездан, утврђује се назив: „СИГЕТ- 
НАСИП“-  „SZIGET–TÖLTÉS UTCA“ 

 
УЛИЦА 15 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 8092, 
иде дуж целе катастарске парцеле бр. 8093, завршава се 
између катастарских парцела бр. 7913 и 7914, а све у к.о. 
Бездан, утврђује се назив: „КАНАЛСКА ОБАЛА“- 
„CSATORNAPART UTCA“. 
 
УЛИЦА 16 
- за улицу која почиње од предложене улице 11, између 
катастарских парцела бр. 5831 и 5741, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 7909, завршава се између 



Страна 220  Службени лист града Сомбора Број 23– 17.12.2018. 
 

катастарских парцела бр. 5792 и 5796, све у к.о. Бездан 
утврђује се назив: „СИГЕТ-ЦРНА БАРА“-„SZIGET–
FEKETETÓ UTCA“.  
 
УЛИЦА 17 
- за улицу која иде насипом на катастарској парцели бр. 
8082, а почиње од катастарске парцеле бр. 8103 и завршава 
се код катстарске парцеле бр. 5633, све у к.о. Бездан, 
утврђује се назив: „КЕНДЕР ФЕЛД“- „KENDERFÖLD 
UTCA“. 
 
УЛИЦА 18 
- за улицу која почиње од предложене улице 7 , иде између 
катастарских парцела бр. 5082 и 5085, иде дуж 
катастарских парцела бр. 7868 и 7869 и 8075, завршава се 
код предложене улице из става 7 ове тачке, а  између 
катастарске парцеле нр. 5173 и 5171, све у к.о. Бездан, 
утврђује се назив: „МАЛТА“- „MÁLTA UTCA“. 
 
УЛИЦА 19 
- за улицу која почиње од постојеће улице Гробљанска, 
између  катастарских парцела бр. 2879 и 2604, иде дуж 
целих катастарских парцела бр.  3160 и 3159, завршава се 
између катастарских парцела бр.  2796 и 2824, до 
предложене улице Лакатне, све у к.о. Бездан, утврђује се 
назив: „ГРОБЉАНСКА“-„TEMETŐ UTCA“. 
 
УЛИЦА 20 
- за улицу која почиње од постојеће улице Братства 
Јединства, између катастарских парцела бр.  2534 и 2553/2, 
иде дуж целе катастарске парцеле бр.  3146, завршава се 
између катастарских парцела бр. 3143 и 2547, све у к.о. 
Бездан, утврђује се назив: „СОМБОРСКИ ПУТ“-
„ZOMBORI ÚT“. 
 
УЛИЦА 21 
- за улицу која почиње од постојеће улице Сомборски пут, 
између катастарских парцела бр.   1178 и 1180, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 3120 и завршава се између 
катастарских парцела бр. 1194 и 1138, све у к.о. Бездан, 
утврђује се назив: „БАЈСКА“- „BAJAI UTCA“. 
 
УЛИЦА 22 
- за улицу која почиње од постојеће улице Сомборски пут, 
између катастарских парцела бр.   1182 и 1203, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 3120, завршава се између 
катастарских парцела бр. 1198 и 1197, све у к.о. Бездан, 
утврђује се назив: „БАЈСКА“- „BAJAI UTCA“. 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
5285 и 5288, све у к.о. Бездан, утврђује се назив „СИГЕТ-
САЛАШИ“- „SZIGET-SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази између катастарских парцела бр. 
7023 и 3076, све у к.о. Бездан, утврђује се назив 
„ШТРБАЦ“- „ISTERBÁC“, 
 
ЗАСЕЛАК 3 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
6698, све у к.о. Бездан, утврђује се назив „БОДРОГ 
ТАЊА“- „BODROG-TANYA“ 
 
ЗАСЕЛАК 4 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
3696, све у к.о. Бездан, утврђује се назив „ДАРАЖИ 
ФОК“- „DARÁZSI-FOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 5 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
5455, све у к.о. Бездан, утврђује се назив „СИГЕТ-
САЛАШИ“- „SZIGET-SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 6 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
5301 и 5303, све у к.о. Бездан, утврђује се назив „СИГЕТ-
САЛАШИ“- „SZIGET-SZÁLLÁSOK“, 
 
 
 

ЗАСЕЛАК 7 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
5471, све у к.о. Бездан, утврђује се назив „КОРЛАТОШ“- 
„KORLÁTOS“, 
 
ЗАСЕЛАК 8 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
5551, 5552, 5548 и 5547, све у к.о. Бездан, утврђује се назив 
„СИГЕТ-КОРЛАТОШ“- „SZIGET–KORLÁTOS“, 
 
ЗАСЕЛАК 9 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
6723, све у к.о. Бездан, утврђује се назив „БОДРОГ 
САЛАШ“-„BODROG-SZÁLLÁS“ 

 
ЗАСЕЛАК 10 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
6591/2, 6520/2 и 6519/1, све у к.о. Бездан, утврђује се назив 
„КОЗАРА САЛАШИ“- „KOZARA-SZÁLLÁSOK“, 

 
 

5. у насељеном месту а на простору месне заједнице 
Чонопља: 

 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње између катастарских парцела бр. 
2896 и 2841,и пружа се дуж катастарске парцеле бр. 5602 а 
код катастарске парцеле бр. 2881 скреће целом дужином у 
катастарску парцелу бр. 2863 и завршава се између 
катастарских парцела бр. 2853 и 2878, све у к.о. Чонопља 
утврђује се назив: „ЧОНОПЉАНСКА-9.МАЈ“- 
„CSONOPLYA – MÁJUS 9-E UTCA“, 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
2915 и 2901, а која се пружа дуж целе катстарске парцеле 
2917 и завршава се између катастарских парцела бр. 2905 и 
2924 све у к.о.Чонопља утврђује се назив: „АЛЕКСЕ 
ШАНТИЋА- 9.МАЈ“- „ALEKSA ŠANTIĆ – MÁJUS 9-E 
UTCA“ 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње од постојеће улице Петефи 
Шандора, између катастарских парцела бр. 309 и 308 и 
пружа се дуж целе катастарске парцеле бр.2635/3 и 
завршава се између катастарских парцела бр. 315 и 303, све 
у к.о.Чонопља утврђује се назив: „ВЕРЕ ГУЦУЊЕ“- 
„VERA GUCUNJA UTCA” 

 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
2707,2706, 2701, 2700, 2704 и 2703 све у к.о. Чонопља 
утврђује се назив „ТОВИЛИШТЕ- 9.МАЈ“- „MÁJUS 9-E 
HÍZLALDA” 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катстарским парцелама бр. 
2958, 2959 и 2962, све у к.о.Чонопља утврђује се назив 
„ЛОВАЧКИ ДОМ-29.ДУЖ“- „VADÁSZOTTHON 29. 
DŰLŐ” 

 
6. у насељеном месту а на простору месне заједнице 

Дорослово: 
 

УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Николе Тесле, 
између катастарских парцела бр. 1542/1 и 1058, прелази 
преко катастарских парцела бр. 1532, 1059 и 3667 а 
завршава се између катастарских парцела бр. 2576 и 
2907/3, све у к.о. Дорослово утврђује се назив: 
„БОГОЈЕВАЧКИ ПУТ“- „GOMBOSI ÚT“, 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње од постојеће улице Николе Тесле, 
између катастарсих парцела бр. 925 и  932, и пружа се дуж 
целе катастарске парцеле бр. 929, а завршава се код 
постојеће улице Херцег Јаноша између катастарских 
парцела бр. 927 и 930, све у к.о. Дорослово утврђује се 
назив: „МАЛА“-„KIS UTCA” 
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УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
2970/3 и 2879, и пружа се дуж катастарских парцела 2681, 
1540 и 1071 а завршава се између катастарских парцела бр. 
1536 и 1076, све у к.о.Дорослово утврђује се назив 
„ШУМСКА“- „ERDŐ UTCA“,  
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која почиње од постојеће улице Жарка 
Зрењанина, између катастарских парцела бр. 3161 и 3059, и 
пружа се дуж катастарске парцеле бр. 3677, а завршава се 
између катастарских парцела бр. 3654 и 3653, све у 
к.о.Дорослово утврђује се назив „ЖАРКА 
ЗРЕЊАНИНА“- „ŽARKO ZRENJANIN UTCA“ 

 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3662 
у к.о.Дорослово утврђује се назив „ПРЕВОДНИЦА“- 
„ZSILIP” 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
2309, 2310 и 2311, све у к.о.Дорослово утврђује се назив 
„РУМУНОВ САЛАШ“- „RUMUN-SZÁLLÁS“ 

 
7. у насељеном месту  а на простору месне заједнице 

Гаково: 
 

УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Железничка, 
између катастарске парцеле бр. 1556 и 1336 и пружа се дуж 
целе катастарске парцеле бр. 1625, а завршава се између 
катастарске парцеле бр. 199 и 1348, све у к.о. Гаково 
утврђује се назив: „ЖЕЛЕЗНИЧКА“- „VASÚT UTCA“,  
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 
1137 и  1105, и пружа се дуж целе катастарске парцеле бр. 
1589, а завршава се између катастарске парцеле бр. 1115 и 
1123, све у к.о. Гаково утврђује се назив: „КРАЉА 
ПЕТРА I“- „I. PÉTER KIRÁLY UTCA”. 

 
 

8. у насељеном месту а на простору месне заједнице 
Кљајићево: 

 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  представља продужетак постојеће улице 
Лењинова, између катастарских парцела бр. 4997 и 2269/1, 
иде дуж целе катастарске парцеле бр. 6907, завршава се 
између катастарских парцела бр. 4968 и 4969 к.о. 
Кљајићево и на граници са суседним насељеним местом 
Телечка, утврђује се назив: „ЛЕЊИНОВА“-„LENIN 
UTCA“. 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која  представља продужетак постојеће улице 
Марка Орешковића, између катастарских парцела бр. 711 и 
715, иде дуж целе катастарске парцеле бр. 6905, завршава 
се између катастарских парцела бр. 6864 и 6134 к.о. 
Кљајићево и граници са суседним насељеним местом 
Сомбор, утврђује се назив: „МАРКА ОРЕШКОВИЋА“- 
„MARKO OREŠKOVIĆ UTCA“. 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње од постојећих улица Милисава 
Дакића и Октобарске револуције, између катастарских 
парцела бр.  5026/2 и 1864/2, иде дуж целе катастарске 
парцеле бр.  6874, катастарске парцеле бр. 6908, и 
завшрава се између катастарских парцела бр.  6882 и 5119 
к.о. Кљајићево, утврђује се назив: „СТАПАРСКИ ПУТ“- 
„SZTAPÁRI ÚT“. 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која иде границом насеља са насељеним местом 
Сомбор, и катастарском парцелом бр. 28191 у КО Сомбор 
2, од катастарске парцеле бр. 5561 до катастарске парцеле 
бр. 5519 к.о. Кљајићево, утврђује се назив: „СТАРИ 
СИВАЧКИ ПУТ“- „RÉGI SZIVÁCI ÚT“. 
 
 

УЛИЦА 5 
- за улицу која почиње од предложене улице 2, између 
катастарских парцела бр. 6634/2 и 6831/1. иде дуж 
катастарске парцеле бр.  6995, и завршава се између 
катастарских парцела бр.  6634/15 и 6788/2 све у к.о. 
Кљајићево, утврђује се назив: „ШАПОЊСКА“- 
„ŠAPONJE UTCA“. 
 
УЛИЦА 6 
- за улицу која почиње од границе са насељеним местом 
Сомбор и катастарске парцеле бр.   6039, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 7013 и дуж целе катастарске 
парцеле бр. 7015, завшрава се између катастарских парцела 
бр. 6099 и 5975, све у к.о. Кљајићево, утврђује се назив: 
„КРСТОВА УЛИЦА“- „KERESZT UTCA“.  
 
УЛИЦА 7 
- за улицу која почиње од постојеће улице Чонопљански 
рит, између катастарских парцела бр.  478/2 и 3606, иде 
дуж целих катастарских парцела бр. 6903, 6902 и 6901, 
завршава се између катастарских парцела бр. 2976/2 и 
2979, све у к.о. Кљајићево и границом са суседним 
насељеним местом Чонопља, утврђује се назив: 
„ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ“- „CSONOPLYAI ÚT“ 
 
УЛИЦА 8 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
5474 и 5648, иде дуж катастарских парцела бр.  7036 и 
6882, завршава се између катастарских парцела бр. 5426 и 
5419, све у к.о. Кљајићево, утврђује се назив: 
„ГРАДИНСКА УЛИЦА”- „GRADINA UTCA” 
 
УЛИЦА 9 
- за улицу која иде иде границом насеља са насељеним 
местом Телечка, и катастарском парцелом бр. 4133 у к.о. 
Телечка, од катастарске парцеле бр.5309 до 5321/1 у к.о. 
Кљајићево, утврђује се назив: „ЈАГЊЕВО САЛАШИ“- 
„JAGNYEVÓI SZÁLLÁSOK “  
 
УЛИЦА 10 
- за улицу која почиње од постојеће улице Краља Петра, 
између катастарских парцела бр. 1719 и 1676 и иде дуж 
целих катастарских парцела бр. 2560 и 2522,а завшрава се 
између катастарских парцела бр. 1873 и 1920 и постојеће 
улице Милисава Дакића, све у к.о. Кљајићево, утврђује се 
назив: „КОРДУНАШКА“- „KORDUN UTCA”, 
 
УЛИЦА 11 
-за улицу која почиње од постојеће улице Марка 
Орешковића, између катастарских парцела бр.  179 и 1555 
и иде дуж катастарских парцела бр. 2479 и 2478, а 
завршава се између катастарских парцела бр. 189 и 45/1 и 
постојеће улице Хајдук Вељка, све у к.о. Кљајићево, 
утврђује се назив „ЦИГЛАНСКА“- „TÉGLAGYÁR 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 12 
- за улицу која почиње од постојеће улице Лењинова, 
између катастарских парцела бр. 2324 и 2342/1 и иде дуж 
целе катастарске парцеле бр. 2509, а завршава се између 
катастарских парцела бр. 2363 и 2319, све у к.о. Кљајићево, 
утврђује се назив: „БАШТОВАНСКА“- „KERTÉSZ 
UTCA”, 
 
УЛИЦА 13 
- за улицу која почиње од постојеће улице Лењинова, 
између катастарских парцела бр. 2237 и 2295 и иде дуж 
целе катастарске парцеле бр. 2499, дуж катастарске 
парцеле бр. 6906, и завршава се између катастарских 
парцела бр. 2256 и 4877, све у к.о. Кљајићево, утврђује се 
назив: „РАДНИЧКА“- „MUNKÁS UTCA”, 
 
УЛИЦА 14 
- за улицу која почиње од постојеће улице Моравички пут, 
између катастарских парцела бр.  93 и 84 и иде дуж 
катастарске парцеле бр.  2481, и завршава се између 
катастарских парцела бр.  65 и 3855, све у к.о. Кљајићево, 
утврђује се назив: „ЛАСТИНА“- „FECSKE UTCA”, 
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УЛИЦА 15 
- за улицу која почиње од постојеће улице Милутина 
Караса, између катастарских парцела бр.  3849 и 6868 и иде 
дуж катастарске парцеле бр. 6959, и завршава се између 
катастарских парцела бр.  3696 и 6868, све у к.о Кљајићево, 
утврђује се назив: „МИЛУТИНА КАРАСА”-„MILUTIN 
KARAS UTCA”, 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
5485, унутар катастарске парцеле бр. 5486, све у к.о. 
Кљајићево, утврђује се назив: „ИСТОЧНО ГРАДИНСКИ 
ЗАСЕЛАК“- „KELETI GRADINA“. 

 
 

9. у насељеном месту а на простору месне заједнице 
Колут: 

 
УЛИЦА 1 
- за улицу која почиње од постојеће улице Марка 
Орешковића, између катастарских парцела бр. 36 и 1416 и 
1419 и иде дуж катастарске парцеле бр. 3096 и завршава се 
између катастарских парцела бр. 1417/1 и 1416, све у к.о 
Колут, утврђује се назив: „МАРКА ОРЕШКОВИЋА“- 
„MARKO OREŠKOVIĆ UTCA“, 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње од катастарске парцеле бр. 1240, 
иде имеђу катастарских парцела бр. 2580 и 1203/1 и 
завршава се код катстарске парцеле бр. 2576/3, све у к.о. 
Колут, утврђује се назив: „СТОЈАНА МАТИЋА“- 
„STOJAN MATIĆ UTCA”, 

 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње од постојеће улице Цигланска, 
између катастарских парцела бр. 148 и  168 и иде 
катастарском парцелом бр. 3099, и завршава се имеђу 
катастарских парцела бр. 159 и 1488, све у к.о. Колут, 
утврђује се назив: „ЦИГЛАНСКА“- „TÉGLAGYÁR 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
4232 и 4342 и иде дуж катсатрских парцела бр. 4356, 4337 
и дуж целих катстарских парцела бр. 4339, 4255/1, 
4255/120, и завршава се код катастарске парцеле бр. 
4255/42, све у к.о. Колут, утврђује се назив: „НИКОЛЕ 
ТЕСЛЕ”- „NIKOLA TESLA UTCA”, 
 
УЛИЦА 5 
- за улицу која почиње од катастарке парцеле бр. 4057 и 
између катастарских парцела бр. 4078 и 4085 и иде дуж 
целе катастарске парцеле бр. 4318,а завршава се на 
катастарској парцели бр. 4323, све у к.о. Колут, и на 
заједничкој граници са насељеним местом Бездан, утврђује 
се назив: „МИХАЈЛА ПУПИНА”- „MIHAJLO PUPIN 
UTCA”, 
 
УЛИЦА 6 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 4057 и 
иде дуж катастарских парцела бр. 4317 и 4020/38,а  
завршава се на катастарској парцели бр. 4020/1, код 
катастарске парцеле бр. 4020/27, све у к.о. Колут, утврђује 
се назив: „ЛИЧКА“- „LIKAI UTCA”, 
 
УЛИЦА 7 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 4020/1, 
код катастарске парцеле бр. 4020/23 и иде дуж 
катастарских парцела бр. 4020/39, 4008/57, 4306 и 
завшрава се на катастарској парцели бр. 4001, све у к.о. 
Колут, утврђује се назив: „СВЕТОГ САВЕ“-„SZENT 
SZÁVA UTCA”, 
 
УЛИЦА 8 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 4020/1, 
између катастарских парцела бр. 4020/27 и 4034 и иде кроз 
катстарку парцелу бр. 4020/1, 4055, 4027, 4329, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 4236 и завршава се између 
катастарских парцела бр. 4235 и 4237, све у к.о. Колут, 
утврђује се назив: „ЦАРА ЛАЗАРА“- „LÁZÁR CÁR 
UTCA”. 

 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
4222, 4220 и 4219,  све у к.о. Колут, утврђује се назив 
„ЖИРОВНИЦА“- „MAKKOS”, 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
1864,  све у к.о. Колут, утврђује се назив „БАГРЕМОВ 
ГАЈ“- „AKÁCERDŐ”. 

 
10. у насељеном месту а на простору месне заједнице 

Растина: 
 

ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
765/1 и 765/2, све у к.о.Растина утврђује се назив „IV 
УПРАВА“- „IV. BIRTOK“ 

 
11. у насељеном месту а на простору месне заједнице 

Риђица: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Моше Пијаде, 
између катастарских парцела бр. 1746 и 5400 и пружа се 
дуж целе катастарске парцеле бр. 6427, а завршава се 
између катастарске парцеле бр. 5344/1 и 5210, све у к.о. 
Риђица утврђује се назив: „МОШЕ ПИЈАДЕ“- „MOŠA 
PIJADE UTCA“  
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Буковачка, 
између катастарских парцела бр. 1728 и 6422 и пролази 
кроз катастарску парцелу бр. 1365 и дуж катастарске 
парцеле бр. 6429, а завршава се између катастарских 
парцела бр. 3893/2 и 3817,све у к.о. Риђица, утврђује се 
назив:„БУКОВАЧКА“- „BUKOVÁC UTCA“  
 
12. у насељеном месту а на простору месне заједнице 

Светозар Милетић: 
 

УЛИЦА 1 
- за улицу која почиње од постојеће улице Иве Лоле 
Рибара, иземеђу катастарских парцела бр. 4250 и 5104 и 
иде дуж целе катастарске парцеле бр. 6335, и завршава се 
између катастарских парцела бр. 4755/1 и 3809, са 
границом са насељеним местом Алекса Шантић, све у к.о. 
Светозар Милетић, утврђује се назив: „ИВЕ ЛОЛЕ 
РИБАРА“- „IVE LOLE RIBARA“- „IVO LOLA RIBAR 
UTCA”, 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње од постојеће улице Пролетерска, 
између катастарских парцела бр. 258 и 1531/1, пролази 
између катастарских парцела бр. 5090 и 5088 и завршава се 
на катастарској парцели бр. 5085/2, све у к.о. Светозар 
Милетић, утврђује се назив: „ЗАДРУЖНА ДУЖ“- 
„ZADRUŽNA DUŽ”- „SZÖVETKEZETI DŰLŐ”, 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње од постојеће улице Петефи 
Шандора, између катастарских парцела бр. 648 и 122 и иде 
дуж катастарских парцела бр. 2140 и 6363, завршава се 
између катастарских парцела бр. 3117 и 3322, све у к.о. 
Светозар Милетић, утврђује се назив: „КУПАЛИШНА“- 
„KUPALIŠNA”- „FÜRDŐ UTCA, 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која почиње од постојеће улице Достије 
Обрадовић, између катастарских парцела бр. 5544 и 5151 и 
иде дуж катастарске парцеле бр. 6428, и завршава се 
између катастарских парцела бр. 5152 и 5552, све у к.о. 
Светозар Милетић, утврђује се назив: „ДОСИТЕЈА 
ОБРАДОВИЋА“- „DOSITEJA OBRADOVIĆA“ 
„DOSITEJ OBRADOVIĆ UTCA“ 
 
УЛИЦА 5 
- за улицу која почиње од постојеће Сомборске улице, 
између катастарских парцела бр. 814 и 869 и иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 2159, и завршава се између 
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катастарских парцела бр. 826 и 828, све у к.о. Светозар 
Милетић, утврђује се назив: „ШУМАРСКА“- 
„ŠUMARSKA”-  „ERDÉSZ UTCA”, 
 
УЛИЦА 6 
- за улицу која почиње од постојеће улице Доситеја 
Обрадовића, између катастарских парцела бр. 1819 и 1788, 
иде дуж целе катастарске парцеле бр. 2172 и завршава се 
код постојеће улице Војвођанска, између катастарских 
парцела бр. 1565 и 1612, све у к.о. Светозар Милетић, 
утврђује се назив: „ЦИГЛАНСКА“- „CIGLANSKA”- 
„TÉGLAGYÁR UTCA”, 

 
УЛИЦА 7 
- за улицу која почиње од постојеће улице Загребачка, 
између катастарских парцела бр. 1019 и 5319 и иде дуж 
целе катастарске парцеле бр. 2163 и завршава се код 
постојеће улице Железничка, између катастарских парцела 
бр. 2072/1 и 5377, све у к.о. Светозар Милетић, утврђује се 
назив: „КОНОПЉИШТЕ“- „KONOPLJIŠTE”- 
„KENDERGYÁR UTCA”, 
 
УЛИЦА 8 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
1265 и 1262 и иде дуж катастарских парцела бр. 2174 и 
2175, и завршава се између катастарских парцела бр. 1664 
и 1667, све у к.о. Светозар Милетић, утрвђује се назив: 
„КРАТКА“- „KRATKA”- „KURTA UTCA”, 
 
УЛИЦА 9 
- за улицу која почиње од постојеће улице Ивана 
Мештровића, иде дуж целе катстарске парцеле бр. 2179, и 
завршава се код постојеће улице Владимира Назора, 
између катастарских парцела бр. 1373 и 1371, све у к.о. 
Светозар Милетић, утврђује се назив: „ВЛАДИМИРА 
НАЗОРА“- „VLADIMIRA NAZORA“- „VLADIMIR 
NAZOR UTCA”, 

 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
3129, у к.о. Светозар Милетић, утврђује се назив „ГОРЊИ 
ВИНОГРАДИ“- „GORNJI VINOGRADI”- 
„FELSŐSZŐLŐK”, 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
3802 и 3803, у к.о. Светозар Милетић, утврђује се назив 
„ПОШТАНСКА ДУЖ“- „POŠTANSKA DUŽ“- „POSTA 
DŰLŐ”. 
 
ЗАСЕЛАК 3 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
5189, 5186, 5180, 5177, 5178, 5181, у к.о. Светозар 
Милетић, утврђује се назив „ДОЊЕ ЛИВАДЕ“- „DONJE 
LIVADE”-  „ALSÓRÉTEK”, 
 
ЗАСЕЛАК 4 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
5378 и 5383, у к.о. Светозар Милетић, утврђује се назив 
„ДОЊЕ ЛИВАДЕ“- „DONJE LIVADE“- 
„ALSÓRÉTEK”,, 
 
ЗАСЕЛАК 5 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
3480, у к.о. Светозар Милетић, утврђује се назив „ГОРЊЕ 
ЛИВАДЕ“- „GORNJE LIVADE“- „FELSŐRÉTEK”, 
 
ЗАСЕЛАК 6 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
5706, у к.о. Светозар Милетић, утврђује се назив 
„ЖЕЛЕЗНИЧКА ДУЖ“- „ŽELEZNIČKA DUŽ“- 
„VASÚT DŰLŐ”, 

 
 

13. у насељеном месту а на простору месне заједнице 
Станишић: 

 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Ослобођења, 
између катастарских парцела бр. 1266/1 и 6215,и пружа се 
дуж целе катастарске парцеле бр. 6141 и завршава се 

између катастарских парцела бр. 3295 и 4449, све у к.о. 
Станишић утврђује се назив: „САВСКА“-„SAVSKA“-
„SZÁVA UTCA“. 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Ослобођења, 
између катастарских парцела бр. 3351 и 3399/1 и пружа се 
дуж целе катастарске парцеле бр. 6175 и завршава се 
између катастарских парцела бр. 3346 и 3393/1, све у к.о. 
Станишић утврђује се назив: „ОСЛОБОЂЕЊА“- 
„FELSZABADULÁS UTCA”. 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
6095, 4404, 4405, 4409 и 4410 све у к.о. Станишић утврђује 
се назив „МАШИЋ САЛАШ“- „MAŠIĆ-SZÁLLÁS” 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
5881/1 све у к.о. Станишић утврђује се назив „БРАЧУЉ 
САЛАШ“- „BRAČULJ-SZÁLLÁS” 
 
ЗАСЕЛАК 3 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
3847 и 3848 све у к.о. Станишић утврђује се назив 
„ВОДИЦЕ“- „SZENTKÚT” 
 
ЗАСЕЛАК 4 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3648 
све у к.о. Станишић утврђује се назив „МАРКОВ 
САЛАШ“- „MARKO-SZÁLLÁS” 
 
ЗАСЕЛАК 5 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
4320 и 4321 све у к.о. Станишић утврђује се назив 
„ЦОЦИН САЛАШ“- „COCIN-SZÁLLÁS” 
 
ЗАСЕЛАК 6 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
4276 и 4275 све у к.о. Станишић утврђује се назив 
„БЈЕЛОБУЧЕ САЛАШ“- „BJELOBUČE-SZÁLLÁS” 
 
ЗАСЕЛАК 7 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3637 
све у к.о. Станишић утврђује се назив „БРАЈКОВИЋ 
САЛАШ“- „BRAJKOVIĆ-SZÁLLÁS“ 
 
14. у насељеном месту а на простору месне заједнице 

Стапар: 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која представља продужетак постојеће улице 
Светосавска, и катастарских парцела бр. 4446/3 и 4969 и 
иде дуж катастарске парцеле бр. 5339, и завршава се код 
катастарских парцела бр. 4851 и 4617/3, све у к.о. Стапар, 
утврђује се назив: „СВЕТОСАВСКА“- „SZENT SZÁVA 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње од постојеће улице Карађорђев 
плац, и катстарске парцеле бр. 3 и 4, иде дуж катастарске 
парцеле бр. 5340, и завшрава се на на граници са 
насељеним местом Сомбор, и катастарским парцелама бр. 
5342 и 5341, све у к.о. Стапар, утврђује се назив: 
„КАРАЂОРЂЕВ ПЛАЦ“- „KARAĐORĐE TELEK 
UTCA”, 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње од постојеће улице Партизанска, 
између катастарских парцела бр.  1165 и 1085, иде једним 
краком катастарске парцеле бр. 2475. и завршава се између 
катастарских парцела бр. 1155 и 1098, све у к.о. Стапар, 
утврђује се назив: „ПАРТИЗАНСКА“- „PARTIZÁN 
UTCA“. 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
4144, 4138/1, 4134/1, у к.о. Стапар, утврђује се назив 
„СТАПАРСКА ВОДИЦА“- „SZTAPÁRI SZENTKÚT”, 
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ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
25981/ и 2593, у к.о. Стапар, утврђује се назив „САЛАШИ 
КОД МАЛОГ СТАПАРА“- „KISSZTAPÁRI 
SZÁLLÁSOK”, 
 
ЗАСЕЛАК 3 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
4162/1 и 4162/2, у к.о. Стапар, утврђује се назив 
„ПАРИЗОВ САЛАШ“- „PÁRIZS-SZÁLLÁS”, 
 
ЗАСЕЛАК 4 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
3801, у к.о. Стапар, утврђује се назив „АБИЋЕВ 
САЛАШ“- „ABIĆ-SZÁLLÁS”, 
 
ЗАСЕЛАК 5 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
5380, у к.о. Стапар, утврђује се назив „СТАПАРСКА 
ПУСТАРА“- „SZTAPÁRI PUSZTA”, 
 
ЗАСЕЛАК 6 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
2660, у к.о. Стапар, утврђује се назив „ПРУГЕ“- 
„VÁGÁNYOK”, 
 
ЗАСЕЛАК 7 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
3499, у к.о. Стапар, утврђује се назив „МАЛИ 
ШАНДОР“- „KIS SÁNDOR“, 
 
ЗАСЕЛАК 8 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
2670, 2671 и 2672, у к.о. Стапар, утврђује се назив 
„БРУКОВ САЛАШ“- „BRUK-SZÁLLÁS“,. 
 
 
15. у насељеном месту Телечка а на простору месне 

заједнице Кљајићево: 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која почиње од границе са насељеним местом 
Кљајићево, и катастарски парцелама бр. 3639 и 3591,и иде 
дуж целе катастарске парцеле бр. 4055, и завршава се 
између катстарских парцела бр. 3609 и 3608 а све у  к.о. 
Телечка, утврђује се назив „ЛЕЊИНОВА“- „LENIN 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње од предложене улице 1,а између 
катастарских парцела бр. 3609 и 4044, иде дуж катстарске 
парцеле бр. 4133, и завршава се код катастарске парцеле  
бр. 3821, све у к.о. Телечка, утврђује се назив: „ЈАГЊЕВО 
САЛАШИ“- „JAGNYEVÓI SZÁLLÁSOK“,  
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње од предложене улице 1, између 
катстарских парцела бр. 3617и 3618/1,а иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 4130 и катастарске парцеле бр. 
4131, и завршава се између катастарских парцела бр. 
3668/1 и 3650, све у к.о. Телечка, утврђује се назив: 
„ЈАГЊЕВО САЛАШИ“- „JAGNYEVÓI SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
3643,  унутар катастарске парцеле бр. 3642/1  све у к.о. 
Телечка, утврђује се назив „ЈАГЊЕВО САЛАШИ“- 
„JAGNYEVÓI SZÁLLÁSOK“, 
 
16. у насељеном месту а на простору месних заједница 
Сомбора: 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
23708 и 23720 и иде дуж катастарских парцела бр. 24771 и 
28151 а завршава се код катастарске парцеле бр. 24998/1, а 
све у к.о. Сомбор II утврђује се назив: „ЦЕНТРАЛА“- 
„VILLANYTELEP“  
 
 
 

УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње од предложене улице 1,а између 
катастарских парцела бр. 24056 и 23695 и иде дуж 
катастарских парцела бр. 24772, 24780, 24781, а завршава 
се између катастарских парцела бр. 24684 и 24683,а све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ГОРЊИ БУКОВАЦ“- 
„FELSŐBUKOVÁC UTCA“, 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње од предложене улице 2, а између 
катастарских парцела бр. 24351 и 24734, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 24772 и 28199,а завршава се 
између катастарских парцела бр. 24787 и 24568, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „БУКОВАЦ“-  „BUKOVÁC 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.  
24655 и 24840, иде дуж катастарске парцеле бр. 28199, а 
завршава се на граници са насељеним местом Пригревица, 
између катастарских парцела бр.  25093 и  25091, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „ДОЊИ БУКОВАЦ“- 
„ALSÓBUKOVÁC UTCA“, 
 
УЛИЦА 5 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.   
23452 и 27951, иде дуж катастарских парцела бр. 28197, 
25730, 28198, завршава се између катастарских парцела бр.   
25306 и 27548, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ЧИЧОВИ“- „ČIČOVI UTCA, 
 
УЛИЦА 6 
- за улицу која почиње од предложене улице 5,  између 
катастарских парцела бр.    25674 и  27536, иде дуж 
катастарских парцела бр. 25731, 25732, 28846, иде кроз 
катастарску парцелу бр. 25685, завршава се између 
катастарских парцела бр. 27500 и 27535/1, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „ЧИЧОВИ“- „ČIČOVI 
UTCA, 
 
УЛИЦА 7 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
28196 и 10349, иде дуж катастарских парцела бр. 28147, 
26442, завршава се катастарских парцела бр. 27444 и 
26297, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЛУГОВО“- 
„LUGOVO UTCA“, 
 
УЛИЦА 8 
- за улицу која почиње од предложене улице 7, између 
катастарских парцела бр. 26143 и 26148, иде дуж 
катастарских парцела бр. 26145, 28200, 28201, 23238, 
28832, завршава се између катастарских парцела бр. 23223 
и  23240, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „VII 
УПРАВА“- „VII. BIRTOK UTCA“, 
 
УЛИЦА 9 
- за улицу која почиње од предложене улице 7, између 
катастарских парцела бр.  26388/1 и 27443, иде дуж 
катастарских парцела бр. 26442, 28148, завршава се између 
27861 и  27589, односно завршава се на граници са 
насељеним местом Стапар, све у к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „ЛУГОВО“- „LUGOVO UTCA“, 
 
УЛИЦА 10 
- за улицу која почиње од предложене улице 7, између 
катастарских парцела бр.   26297 и 26388/1, иде дуж целих 
катастарских парцела бр. 26444, 28194, 28195, завршава се 
између катастарских парцела бр. 26882 и 26899, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „ЛУГОВО- ШИЂАНИ“- 
„LUGOVO-ŠIĐANI UTCA“, 
 
УЛИЦА 11 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
26880 и 26899, иде дуж катастарских парцела бр.   28195, 
27218, 27219/1, завршава се између катастарских парцела 
бр. 26954 и  27081/1, све у к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „СОМБОРСКИ ПУТ“- „ZOMBORI ÚT“, 
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УЛИЦА 12 
- за улицу која почиње од предложене улице 11, између 
катастарских парцела бр. 27079 и 27012, иде дуж 
катастарских парцела бр. 27224 и 27226, завршава се 
између катастарских парцела бр. 27066 и 27063, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „РАДНИЧКА УЛИЦА“- 
„MUNKÁS UTCA“, 
 
УЛИЦА 13 
- за улицу која почиње од постојеће улице Цара Лазара, 
између катастарских парцела бр.  27133/1 и 27052/1, иде 
дуж катастарских парцела бр. 27219/2, 27227, 27222, 
завршава се између катастарских парцела бр.  26839 и 
27162, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „БРАНКА 
РАДИЧЕВИЋА“- „BRANKO RADIČEVIĆ UTCA“, 
 
УЛИЦА 14 
- за улицу која почиње од предложене улице 13, између 
катастарских парцела бр.   27145 и 27162, иде дуж 
катастарских парцела бр. 27222 и 27221, завршава се 
између катастарских парцела бр. 26957 и 27634, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „БРАНКА 
РАДИЧЕВИЋА“- „BRANKO RADIČEVIĆ UTCA“, 
 
УЛИЦА 15 
- за улицу која почиње од постојеће улице Цара Лазара, 
између катастарских парцела бр. 27085 и 27100, иде дуж 
целе катастарске парцеле бр. 27230, завршава се између 
катастарских парцела бр. 27090 и 27089, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „НАРОДНОГ ФРОНТА“- 
„NÉPFRONT UTCA“, 
 
УЛИЦА 16 
- за улицу која почиње од постојеће улице Цара Лазара, 
између катастарских парцела бр. 27102 и 27122, иде дуж 
целе катастарске парцеле бр.  27229, завршава се између 
катастарских парцела бр.  27110 и 27111, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „ЗАДРУЖНА УЛИЦА“- 
„SZÖVETKEZET UTCA“, 
 
УЛИЦА 17 
- за улицу која почиње од постојеће улице Цара Лазара, 
између катастарских парцела бр.  27125 и 27128, иде дуж 
целе катастарске парцеле бр.  27228, завршава се између 
катастарских парцела бр.  27111 и  27142, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „ПАРТИЗАНСКА“- „PARTIZÁN 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 18 
- за улицу која почиње са катастарске парцеле бр. 7921/2, 
иде дуж катастарске парцеле бр. 10237/3, све у к.о. Сомбор 
I, иде дуж целе катастарских парцела бр. 28184, 28185, 
28186, 28187, 28188, 28189, 28190, 28191, завршава се на 
тромеђи са насељеним местима Кљајићево, Сивац, Сомбор, 
завршава се код катастарске парцеле бр.22828, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „СТАРИ СИВАЧКИ ПУТ“- 
„ÓSZIVÁCI ÚT“, 

 
УЛИЦА 19 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
9926/5 и 10040/29, иде дуж катастарских парцела бр.  
10250, 28193, 28733, иде преко катастарске парцеле бр.   
28187, завршава се између катастарских парцела бр.  28738 
и 22362, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ГРАДИНСКИ ПУТ“- „GRADINAI ÚT“, 
 
УЛИЦА 20 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
23138 и 22183, иде дуж катастарских парцела бр.28765, 
28737, 28735, 28736, 28731, завршава се на граници са 
насељеним место Кљајићево, завршава се између 
катастарских парцела бр.  22493 и  21589, све у к.о. Сомбор 
II., утврђује се назив: „ЗЕЉКОВА ЛЕНИЈА“- „ZELJKO 
DŰLŐ“, 
 
УЛИЦА 21 
- за улицу која почиње од предложене улице 18, почиње на 
катастарској парцели бр. 28776, иде дуж целе катастарске 
парцеле бр. 28776 и 28777, завршава се на граници са 
насељеним местом завршава се између катастарских 

парцела бр.22494/1 и 22571, све у к.о. Сомбор II, утврђује 
се назив: „КРСТОВА УЛИЦА“- „KERESZT UTCA“. 
 
УЛИЦА 22 
- за улицу која почиње од предложене улице 18, између 
катастарских парцела бр. 22962/1 и 23006, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр.28815, завршава се између 
катастарских парцела бр. 22962/2 и  22971, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „РАВАНГРАДСКИ ПУТ“- 
„RAVANGRÁDI ÚT“, 
 
УЛИЦА 23 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
26566 и 26651/2, иде дуж катастарских парцела бр. 26656, 
26654, 26653, 28785, завршава се између катастарских 
парцела бр.  22698/2 и 22696, све у к.о. Сомбор II, утврђује 
се назив: „ПРОЛЕЋНИ ПУТ“-„TAVASZI ÚT“ 
 
УЛИЦА 24 
- за улицу која почиње од катастарске парцеле бр. 21954, 
иде дуж 28149, 28150, завршава се на граници са 
насељеним местом Кљајићево, завршава се код катастарске 
парцеле бр.  21579, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„КЉАЈИЋЕВСКИ ПУТ“- „KERÉNYI ÚT“, 
 
УЛИЦА 25 
- за улицу која почиње од постојеће улице Др.Ружице Рип, 
почиње са катастарске парцеле бр.  10117/1 у к.о. Сомбор I, 
иде дуж катастарске парцеле бр. 28708, иде кроз 
катастарске парцеле бр. 20943/2 и 20944/1, завршава се код 
предложене улице под називом „“ а на катастарској 
парцели бр. 28149, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„НОВА“- „ÚJ UTCA“, 
 
УЛИЦА 26 
- за улицу која почиње од предложене улице 24, почиње од 
катастарске парцеле бр. 28714, иде дуж катастарске 
парцеле бр. 28713/2, 28714, завршава се код предложене 
улице 24 на катастарској парцели бр.   28714, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „МАЛА БОСНА“-  
„KISBOSZNIA UTCA“, 
 
УЛИЦА 27 
- за улицу која почиње од предложене улице 26, између 
катастарске парцеле бр. 20966 и 20980, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 28713/1, завршава се између 
катастарске парцеле бр. 20977 и 20948, све у к.о. Сомбор II,  
утврђује се назив: „БОСНА“- „BOSZNIA UTCA“, 
 
УЛИЦА 28 
- за улицу која почиње од предложене улице 24, између 
катастарске парцеле бр. 21189 и 21463, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 28719, 28720, завршава се између 
катастарске парцеле бр. 21431/1 и 21234, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „ЛЕНИЈСКИ ПУТ“-  „LENIJAI 
ÚT“, 
 
УЛИЦА 29 
- за улицу која почиње од постојеће улице Благојевића, 
почиње са катастарском парцелом бр. 10117/1, иде дуж 
целе катастарске парцеле бр.  744, 28652 , 28697, 28698, 
28183, завршава се између катастарске парцеле бр. 21359 и 
28723, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„СУНЦОКРЕТОВ ПУТ“-„NAPRAFORGÓ ÚT“ 
 
УЛИЦА 30 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 
19017 и 19013/2, иде дуж целе катастарске парцеле бр. 
28162, и завршава се се између катастарске парцеле бр. 
18975 и 18966, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ“- „CSONOPLYAI ÚT“, 
 
УЛИЦА 31 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр.  
18973 и 18130/2, иде дуж целих катастарских парцела бр.  
28163, 28164, 28165, 28166, 28167, и завршава се на 
граници са насељеним местом Чонопља, између 
катастарских парцела бр. 18460 и 18470, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ“- 
„CSONOPLYAI ÚT“, 
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УЛИЦА 32 
- за улицу која почиње од предложене улице 31, између 
катастарских парцела бр.18133/1 и 18136, иде дуж целих 
катастарских парцела бр.28439 и 28653, и завршава се 
између катастарских парцела бр. 18944 и 18942, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ-
ОГРИЗОВИЋ САЛАШИ“- „CSONOPLYAI ÚT – 
OGRIZOVIĆ- SZÁLLÁSOK “, 
 
УЛИЦА 33 
- за улицу која почиње од предложене улице 32, између 
катастарских парцела бр. 18303/1 и 17906/1, иде дуж целих 
катастарских парцела бр. 28424 и 28426/2, дуж катастарске 
парцеле бр.28426/1, и завршава се између катастарских 
парцела бр.17901/19 и 17896/3, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ-ВАГА“- 
„CSONOPLYAI ÚT – MÉRLEG UTCA“, 
 
УЛИЦА 34 
-за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 628 
и 40, иде дуж катастарске парцеле бр.  10043/1, иде кроз 
катастарске парцеле бр.  34, 33/1, 19/3, опет се враћа на 
катастарску парцелу бр.  10043/1, све у к.о. Сомбор I, затим 
иде кроз катастарске парцеле бр.  28107/1, 28452, дуж 
катастарских парцела бр.  28453/2, 28453/1, дуж целе 
катастарске парцеле бр.  28450, дуж катастарске парцеле 
бр.  28447, и завршава се између катастарских парцела бр.  
17989 и 18050, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„РАЈСКО НАСЕЉЕ“-  „ÉDENTELEP“, 

 
УЛИЦА 35 
- за улицу која почиње од катастарске парцеле бр. 10430, 
пролази између катастарских парцела бр.17409/2 и 17362, 
затим пролази између катастарских парцела бр. 16420/1 и 
16258, пролази између катастарских парцела бр. 16484 и 
12685/16 и завршава се код катастарске парцеле бр. 16815, 
на граници са насељеним местом Светозар Милетић, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ОБЗИР“- „OBZIR 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 36 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
16588 и 16592 пролази између катастарских парцела бр. 
16564 и 16647, пролази између катастарских парцела 
бр.16541 и 16673 и завршава се код 16699, све у к.о. 
Сомбор II, утрвђује се назив: „МИЛЧИЋ НАСЕЉЕ“- 
„MILČIĆ TELEP“, 
 
УЛИЦА 37 
- за улицу која почиње од предложене улице 36, односно 
почиње од катастарске парцеле бр. 16661 пролази између 
катастарских парцела бр. 16668 и 16669, пролази између 
катастарских парцела бр. 16702 и 16695 и завршава се на 
катастарској парцели бр. 16718/1, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „МИЛЧИЋ-ПАЧИЊАК“- „MILČIĆ–
PAČINJAK UTCA“, 
 
УЛИЦА 38 
- за улицу која почиње од предложене улице 35, између 
катастарских парцела бр. 10429 и 10414, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 11514/1, и завршава се између 
10405 и 10415, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„МАЛИ ШОР“- „KIS SOR“, 
 
УЛИЦА 39 
- за улицу која почиње између предложене улице 35, 
између катастарских парцела бр. 10393/2 и 10394/2, иде 
дуж целих катастарских парцела бр. 11512, 28176, 28175, 
28174, 28173, 28172, 28171, 28170, 28276 и завршава се на 
катастарској парцели бр.  28275, између катастарских 
парцела бр. 12586 и 12575, све у к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „БИЛИЋКИ ПУТ“- „ BILIĆI ÚT“, 
 
УЛИЦА 40 
- за улицу која почиње од предложене улице 39, између 
катастарских парцела бр. 16228 и 16198, иде дуж 
катастарских парцела бр.28337, 28334, 28335, 28338, 28341, 
и завршава се између катастарских парцела бр. 16259 и 
16260, све у к.о. Сомбор II утврђује се назив: „ОБЗИР-
ШКОЛСКА“- „OBZIR–ISKOLA UTCA“, 
 

УЛИЦА 41 
- за улицу која почиње од предложене улице 39, између 
13059 и 13257, иде дуж катастарских парцела бр.  28282, 
28288, 28283, 28287/2, 28287/1, и завршава се између 
катастарских парцела бр. 13213 и 13186, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „БИЛИЋ- ТРГИН СОКАК“- 
„BILIĆ–TRGIN UTCA“, 
 
УЛИЦА 42 
- за улицу која почиње на катастарских парцела бр. 27961, 
између катастарских парцела бр.  13228 и 12496, иде дуж 
катастарских парцела бр. 27960, 28297 и завршава се 
између катастарских парцела бр. 12547 и 12517, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „БИЛИЋ-КНЕЗА 
МИЛАНА“- „BILIĆ–MILÁN HERCEG UTCA“, 
 
УЛИЦА 43 
- за улицу која почиње од предложене улице 39, на 
катастарској парцели бр.  28170, између катастарских 
парцела бр. 13199 и 13122, иде дуж целе катастарских 
парцела бр. 28169, 28168, 28240 и завршава се између 
катастарских парцела бр.   12276 и 28249, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „РАНЧЕВО-МИЛУНКЕ САВИЋ“- 
„RANČEVO – MILUNKA SAVIĆ UTCA“, 
 
УЛИЦА 44 
- за улицу која почиње од предложене улице 43, између 
катастарских парцела бр. 12213 и 12260, иде дуж 
катастарских парцела бр. 28247, 28250,и завршава се код 
предложене улице 45, између 12245 и 12244, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „РАНЧЕВО-
ХИЛАНДАРСКА“- „ RANČEVO – HILANDAR UTCA“, 
 
УЛИЦА 45 
- за улицу која почиње од предложене улице 43, између 
катастарских парцела бр. 12297 и 12298, иде дуж 
катастарске парцеле бр.  28168 и дуж целе катастарске 
парцеле бр.  28249, и завршава се код предложене улице 
43, између катастарских парцела бр. 12249 и 12156, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „РАНЧЕВО- ЖАРКА 
ЗРЕЊАНИНА“- „RANČEVO – ŽARKO ZRENJANIN 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 46 
- за улицу која почиње од предложене улице 43, између 
катастарских парцела бр. 12266 и 12265, иде дуж 
катастарске парцеле бр.  28245, пролази кроз катастарске 
парцеле бр. 28241, 12098, дуж катастарских парцела бр. 
28239, 28241, дуж целе катастарске парцеле бр. 28244, и 
завршава се код предложене улице 43, између катастарских 
парцела бр. 12272 и 12275, све у к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „РАНЧЕВО-ВУКА КАРАЏИЋА“- „RANČEVO – 
VUK KARADŽIĆ UTCA“, 
 
УЛИЦА 47 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
15097 и 15098, иде дуж целих катастарских парцела бр. 
28156, 28155, 28154, 28153 и завршава се између 
катастарских парцела бр. 13440 и 28122, све у к.о. Сомбор 
II утврђује се назив: „МАЂАРУТСКА“-  „MAGYAR 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 48 
- за улицу која почиње од предложене улице 47 између 
катастарских парцела бр. 15546 и 15543, иде дуж целих 
катастарских парцела бр. 15545, 15506, 28478, дуж 
катастарске парцеле бр. 27964 и завршава се између 
катастарских парцела бр.  15572/1 и 15462/1, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „БАЧКИ САЛАШИ“- 
„BÁCSKAI SZÁLLÁSOK“,  
 
УЛИЦА 49 
- за улицу која почиње од предложене улице 47, између 
катастарских парцела бр. 15049 и 15050, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр 28482, дуж катастарских парцела 
бр 28481, 28467, 28466 и завршава се на катастарској 
парцели бр 14922, између катастарских парцела бр 14925 и 
14931, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „СЕВЕРНИ 
САЛАШ“- „ÉSZAKI SZÁLLÁS UTCA“, 
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УЛИЦА 50 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
19379 и 19377, иде дуж целих катастарских парцела бр. 
28144/1, 28144/2, 28145, 28146, и завршава се на граници са 
насељеним местом Бачки Моноштор, између катастарских 
парцела бр. 13646 и 13655, све у к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „ВАМОШЕРСКА“- „WAMOSCHER UTCA“, 
 
УЛИЦА 51 
- за улицу која почиње од предложене улице 50, између 
катастарских парцела бр.  19351 и 19354/1, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 28519, и завршава се између 
катастарских парцела бр.  19329 и 28517, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „СОМБОРСКА“- „ZOMBOR 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 52 
- за улицу која почиње од предложене улице под називом 
„ВАМОШЕРСКА“, између катастарских парцела бр. 14694 
и 14692, иде дуж целих катастарских парцела бр. 28520,  
2850, дуж катастарских парцела бр. 28508, 28506, 28503 и 
завршава се између катастарских парцела бр. 13557 и 
13771, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „МАЛА 
ПЕШТА“- „KISPEST UTCA“, 
 
УЛИЦА 53 
- за улицу која почиње од предложене улице 50, између  
катастарских парцела бр. 14642 и 14661, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр.  28521, дуж катастарских парцела 
бр.  28498, 28502, 28491, и завршава се на граници са 
насељеним местом Бездан, између катастарских парцела 
бр. 13604 и 13535, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ПИНГВИНСКА“-„PINGVIN UTCA“, 
 
УЛИЦА 54 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.  
17749/1 и 17725, иде дуж целе катастарске парцеле бр.  
28400, дуж 28399, дуж целе катастарске парцеле бр.  28398, 
дуж катастарске парцеле бр.  28397 и завршава се између 
катастарских парцела бр. 17725 и 17632, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „ШАПОЊЕ НАСЕЉЕ“- 
„ŠAPONJE TELEP“, 
 
УЛИЦА 55 
- за улицу која почиње од предложене улице 57, између 
катастарских парцела бр.   20159 и  28130, иде дуж целих 
катастарских парцела бр.   28159,  28158, и завршава се на 
граници са насељеним местом Бачки Моноштор, између 
катастарских парцела бр.   28157 и 19545/1, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „МАЈЕВИЧКА“- 
„MAJEVICA UTCA“, 
 
УЛИЦА 56 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
3040/9 и 3019/20, иде дуж катастарске парцеле бр. 3019/1, 
пролази кроз катастарске парцеле бр. 2985/6, 2986, и 
завршава се између катастарских парцела бр.   2982 и 
2988/1, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„СУНЧАНА“- „NAPOS UTCA“, 
 
УЛИЦА 57 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
194/1, у КО Сомбор I и 19379, у КО Сомбор II, иде дуж 
катастарских парцела бр. 193 и 2923, у КО Сомбор I, иде 
дуж катастарске парцеле бр. 28573, и завршава се између 
катастарских парцела бр.  20119 и  20184, у КО Сомбор II, 
утврђује се назив: „РАСАДНИЧКА“- „FAISKOLA 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 58 
- за улицу која почиње од предложене улице 59, на 
катастарској парцели бр.  28109, иде дуж катастарске 
парцеле бр.  28572, и завршава се на катастарској парцели 
бр.  20068, између катастарских парцела бр.  20101 и 
20073, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„КРПЕЖИ“- - „KRPEŽI UTCA“, 

 
УЛИЦА 59 
- за улицу која почиње од границе катастарске општине 
Сомбор I, на катастарској парцели бр.   28109, иде дуж 
катастарске парцеле бр.   28575, завршава се између 

катастарских парцела бр.   20199/1 и 19954, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „ШИКАРСКИ ПУТ“- 
„SIKARAI ÚT“, 
 
УЛИЦА 60 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
20289 и 6546, иде дуж катастарске парцеле бр. 10220/1, све 
у к.о. Сомбор I, иде дуж катастарске парцеле бр. 28578, и 
завршава се код предложене улице 63, на катастарској 
парцели бр.    28109, у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ЈОСИЋКИ САЛАШИ“- „JOSIĆ-SZÁLLÁSOK UTCA“, 
 
УЛИЦА 61 
- за улицу која почиње од предложене улице 60, између 
катастарских парцела бр. 20295 и 20294, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 28577, и завршава се на 
катастарској парцели бр.  20263/1, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „ЈАНОША ХЕРЦЕГА“- „HERCEG 
JÁNOS UTCA“, 
 
УЛИЦА 62 
- за улицу која почиње између 20239/3 у к.о. Сомбор II и 
катастарске парцеле бр. 3046/1, к.о. Сомбор I, иде дуж 
катастарских парцела бр. 10138/2,  10138/3 и завршава се 
код катастарске парцеле бр.  6510 све у к.о. Сомбор I, 
утврђује се назив: „НИКОЛАЈА ШИМИЋА“- 
„NIKOLAJ ŠIMIĆ UTCA“, 
 
УЛИЦА 63 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр.  
20306 и катастарске парцеле бр.  20199/1, иде дуж 
катастарске парцеле бр.  28563, дуж целих катастарских 
парцела бр.  28567,  28566 и завршава се између 
катастарских парцела бр.  20404 и 28114, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „ЈОСИЋКИ САЛАШИ“- „JOSIĆ-
SZÁLLÁSOK UTCA“, 
 
УЛИЦА 64 
- за улицу која почиње од предложене улице 63, на 
катастарској парцели бр. 28113, иде кроз 28579, дуж 
катастарске парцеле бр. 28581, 28580, 28582, и завршава се 
на катастарској парцели бр. 28579, између катастарске 
парцеле бр.   20446 и катастарске парцеле бр.  20447, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ПРУЖНА“- „VÁGÁNY 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 65.1 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле 
бр.11180 и катастарске парцеле бр.   11169, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 11585 и дуж дела катастарске 
парцеле бр.11172 а завршва између катастарских парцела 
бр. 11571/1, 11577 и 11173/19, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „СРЕМСКОГ ФРОНТА“- 
„SZERÉMSÉGI FRONT UTCA“, 
 
УЛИЦА 65.2 
- за улицу која почиње од катастарских парцела 
бр.11173/11, 11173/12, 11173/9 и 11173/14 и  иде дуж дела 
катастарске парцеле бр.11172 а завршва између 
катастарских парцела бр. 11173/2/1, 11570 и 11171/1, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „БОШКА 
ВРЕБАЛОВА“- „ BOŠKO VREBALOV UTCA“, 
 
УЛИЦА 65.3 
- за улицу која се пружа између катастарских парцела 
бр.11171/4, 11171/2, 11171/1, 11173/18 и 11173/19 и иде 
дуж дела катастарске парцеле бр.11172, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „СЛАВКА РАДАНОВА“- „ 
SLAVKO RADANOV UTCA“, 
 
УЛИЦА 66 
- за улицу која почиње од предложене улице 64, између 
катастарских парцела бр.20471/5 и 20471/15, иде дуж 
20471/2, 28582, 28583 и завршава се између катастарских 
парцела бр. 20442 и 27942, све у к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „БАЧКОГ КАНАЛА“- „FERENC-CSATORNA 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 67 
- за улицу која почиње између  катастарских парцела бр. 
20435 и 20431/2, иде дуж 28555, и завршава се између 
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катастарских парцела бр. 19762 и 19701, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „ТОПОЛСКА“- „NYÁRFA UTCA“, 
 
УЛИЦА 68 
- за улицу која почиње од предложене улице 1, између 
катастарских парцела бр. 20823/2 и 20791/13, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 28603, иде кроз катастарску 
парцелу бр. 28115,иде дуж катастарске парцеле бр. 28507, 
28589 и завршава се на граници са насељеним местом 
Бачки Моноштор, између катастарских парцела бр. 20633 и 
20644, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ШВРАКИН ПУТ“- „SVRAKAI ÚT“, 
 
УЛИЦА 69 
- за улицу која почиње од предложене улице 71, између 
катастарских парцела бр. 8839 и 8847, иде дуж катастарске 
парцеле бр. 8846, све у к.о. Сомбор I, иде дуж катастарске 
парцеле бр. 28584, и завршава се на катастарској парцели 
бр. 27942 код  27948, све у Сомбор II, утврђује се назив: 
„УЛИЦА ВИКЕНДИЦА“- „NYARALÓTELEP UTCA“, 
 
УЛИЦА 70 
- за улицу која почиње код предложене улице 71, између 
катастарске парцеле бр.  10305 к.о. Сомбор I и катастарске 
парцеле бр.  10325 к.о. Сомбор I, иде дуж катастарске 
парцеле бр.  10325 к.о. Сомбор I, катастарске парцеле бр.  
27942 к.о. Сомбор II, и завршава се код предложене улице 
69, између катастарске парцеле бр.  20475 к.о. Сомбор II и 
катастарске парцеле бр. 28605 к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „ШЕТАЛИШТЕ“- „SÉTÁLÓ UTCA“, 
 
УЛИЦА 71 
- за улицу која почиње код постојеће улице Апатински пут, 
између  катастарске парцеле бр.  8915 и катастарске 
парцеле бр. 10297/3, иде дуж катастарске парцеле бр. 
8920/1, скреће десно у катастарску парцелу бр. 10306, а 
затим лево у катастарску парцелу бр. 10332, наставља 
целом дужином катастарске парцеле бр. 10305, и завршава 
се код предложене улице 60, код катастарске парцеле бр. 
6547/1, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„ШТРАНДОВА УЛИЦА“- „STRAND UTCA“, 
 
УЛИЦА 72 
- за улицу која почиње код предложене улице 71, између 
катастарске парцеле бр. 8864 и катастарске парцеле бр. 
8927/1, иде дуж катастарске парцеле бр. 10306, скреће 
десно у катастарску парцелу бр. 8801, а затим лево и иде 
дуж катастарске парцеле бр. 8772/3, катастарске парцеле 
бр. 10303/1, и завршава се између катастарске парцеле бр. 
10311 и катастарске парцеле бр. 8770, све у к.о. Сомбор I, 
утврђује се назив: „АТАРСКА“- „HATÁR UTCA“, 
 
УЛИЦА 73 
- за улицу која почиње код предложене улице 72, између 
катастарске парцеле бр. 8880/5 и катастарске парцеле бр. 
8881, иде целом дужином катастарске парцеле бр. 8880/8, и 
завршава се између катастарске парцеле бр. 8880/1 и 
катастарске парцеле бр. 8884, све у к.о. Сомбор I, утврђује 
се назив: „СОКАЧЕ“- „KURTA UTCA“, 

 
УЛИЦА 74 
- за улицу која почиње код постојеће улице Апатински пут, 
између катастарске парцеле бр. 8897/1 и катастарске 
парцеле бр. 8728, иде дуж катастарске парцеле бр. 8896 и 
прелази преко катастарске парцеле бр. 8731, и завршава се 
код катастарске парцеле бр. 8894, све у к.о. Сомбор I, 
утрвђује се назив: „ИВАЊСКА“- „IVÁNYI UTCA“, 
 
УЛИЦА 75 
- за улицу која почиње код постојеће улице Апатински пут, 
између катастарске парцеле бр. 8732/5 и катастарске 
парцеле бр. 8728, иде дуж катастарске парцеле бр. 8732/5, 
прелази преко катастарске парцеле бр. 8793, катастарске 
парцеле бр. 8787, катастарске парцеле бр. 8779/1, 
катастарске парцеле бр. 8763, катастарске парцеле бр. 
6570/2, катастарске парцеле бр. 6535/2, катастарске 
парцеле бр. 10307 и завршава се код катастарске парцеле 
бр. 6525/5, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„СТРЕЛИШТЕ“- „LŐTÉR UTCA“, 
 
 

УЛИЦА 76 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 
8732/1 и катастарске парцеле бр. 8732/5, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 8732/2, прелази преко катастарске 
парцеле бр. 8727/2 и катастарске парцеле бр. 8730/2, 
наставља дуж катастарске парцеле бр. 8729/1, катастарске 
парцеле бр. 8745/2, катастарске парцеле бр. 8753, 
катастарске парцеле бр. 6571/2, катастарске парцеле бр. 
6476/2, катастарске парцеле бр. 6478/3, и завршава се 
између катастарске парцеле бр. 10307 и катастарске 
парцеле бр. 6478/5, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„УЛИЦА МОСТОНГА“- „MOSZTONGA UTCA“, 
 
УЛИЦА 77 
- за улицу која почиње код предложене улице 96, између 
катастарске парцеле бр. 8737/13 и катастарске парцеле бр. 
6592/1, иде дуж катастарске парцеле бр. 10300, и завршава 
се између катастарске парцеле бр. 6590 и катастарске 
парцеле бр. 8741, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„УРОША ПРЕДИЋА“- „UROŠ PREDIĆ UTCA“ 
 
УЛИЦА 78 
- за улицу која почиње код предложене улице 77, између 
катастарске парцеле бр. 10302 и катастарске парцеле бр. 
6590, иде дуж катастарске парцеле бр. 10300, и завршава се 
код предложене улице 76, између катастарске парцеле бр. 
6571/2 и катастарске парцеле бр. 8754/2, све у к.о. Сомбор 
I, утврђује се назив: „УРОША ПРЕДИЋА“- „UROŠ 
PREDIĆ UTCA“, 
 
УЛИЦА 79 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 
6470/4 и катастарске парцеле бр. 6467, иде дуж катастарске 
парцеле бр. 6467, катастарске парцеле бр. 6457/1, улази у 
катастарске парцеле бр. 6454/1, скреће десно, и завршава 
се између катастарске парцеле бр. 6457/12 и катастарске 
парцеле бр. 6451/1, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„УЛИЦА МАГНОЛИЈА“- „LILIOMFA UTCA“, 

 
УЛИЦА 80 
- за улицу која почиње код постојеће Занатске улице, 
између катастарске парцеле бр. 6465/1 и катастарске 
парцеле бр. 6461, иде дуж катастарске парцеле бр. 6462, и 
завршава се код катастарске парцеле бр. 6474, све у к.о. 
Сомбор I, утврђује се назив: „ЗАНАТСКА НОВА“- „ÚJ 
IPAROS UTCA“, 
 
УЛИЦА 81 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 
9102/34 и катастарске парцеле бр. 9563/3, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 10289/10,скреће десно и иде дуж 
катастарске парцеле бр. 10291/2, катастарске парцеле 
бр.10291/5, катастарске парцеле бр.10291/1, скреће лево и 
иде целом дужином катастарске парцеле бр.10292, па 
скреће десно и иде дуж катастарске парцеле бр.10294, и 
завршава се између катастарске парцеле бр.9655 и 
катастарске парцеле бр. 9654/1, све у к.о. Сомбор I, 
утврђује се назив: „ЧАИРЕ“- „ ČAIRE UTCA“, 
 
УЛИЦА 82 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 
9791/8 и катастарске парцеле бр. 9793/1, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 9792/1, скреће десно у наставља 
дуж катастарске парцеле бр. 10338, и завршава се између 
катастарске парцеле бр. 9702 и катастарске парцеле бр. 
10326, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „УЛИВНА 
УЛИЦА“- „TORKOLAT UTCA“, 
 
УЛИЦА 83 
- за улицу која почиње код предложене улице 82, између 
катастарске парцеле бр. 9797/20 и катастарске парцеле 
бр.9797/3, иде целом дужином катастарске парцеле бр. 
9797/1, и завршава се између катастарске парцеле бр. 
9797/3 и катастарске парцеле бр. 9797/4, све у к.о. Сомбор 
I, утврђује се назив: „ТРОМЕЂИНА УЛИЦА“- 
„HÁRMASMEZSGYE UTCA“, 
 
УЛИЦА 84 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 
9804/5 и катастарске парцеле бр. 9807, иде целом дужином 
катастарске парцеле бр. 10256, и завршава се између 
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катастарске парцеле бр. 9836 и катастарске парцеле бр. 
9842, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„РОКОВАЧКА УЛИЦА“- „ROKOVÁC UTCA“, 
 
УЛИЦА 85 
- за улицу која почиње код постојеће улице Венац Петрове 
горе, између катастарске парцеле бр. 10336 и катастарске 
парцеле бр.  9614, иде дуж катастарске парцеле бр. 10338, 
катастарске парцеле бр. 10335, катастарске парцеле бр.  
10334 и завршава се на катастарској парцели бр.  10333, 
све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „КИШОВА 
УЛИЦА“- „KIS UTCA“, 
 
УЛИЦА 86 
- за улицу која почиње код катастарске парцеле бр.  8948/1, 
иде дуж катастарске парцеле бр.  8944/3, скреће десно у 
катастарску парцелу бр.  8941/1, и завршава се између 
катастарске парцеле бр.  8941/6 и катастарске парцеле бр.  
8947, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„ЦИГЛАНСКА УЛИЦА“- „TÉGLAGYÁR UTCA“, 
 
УЛИЦА 87 
- за улицу која почиње код предложене улице 81, између 
катастарске парцеле бр. 9562 и катастарске парцеле бр. 
10291/5, прелази преко катастарских парцела бр. 9563/2, 
9565/2,  9621/2, 9583/2, скреће лево у катастарску парцелу 
бр. 9580/30, и завршава се код постојеће улице Венац 
Петрове горе, између катастарске парцеле бр. 9615/3 и 
катастарске парцеле бр. 9580/28, све у к.о. Сомбор I, 
утврђује се назив: „ХРАСТОВА“- „TÖLGYFA UTCA“, 
 
УЛИЦА 88 
- за улицу која почиње код предложене улице 89, између 
катастарске парцеле бр. 7938/3 и катастарске парцеле бр.  
7938/4, иде дуж  катастарских парцела бр.  7938/1 и 7955/1, 
прелази преко катастарских парцела бр.  9327/2 и 9327/1, и 
завршава се код катастарске парцеле бр.  10313/1, све у к.о. 
Сомбор I, утврђује се назив: „ЈОВАНA ЂУРАНА“- 
„JOVAN ĐURAN UTCA“, 
 
УЛИЦА 89 
- за улицу која почиње између катастарских парцела 
бр.7868/2 и 7869/1, иде целом дужином катастарских 
парцела бр.  10199, 10239/2 и 9924/4, и завршава се између 
катастарских парцела бр.   9922/1 и  9927/6, све у к.о. 
Сомбор I, утврђује се назив: „ИНДУСТРИЈСКИ ПУТ“-  
„IPARI ÚT“, 
 
УЛИЦА 90 
- за улицу која почиње од постојеће Благовићеве улице, 
између катастарских парцела бр.   4672/2 и  4673/1, иде 
целом дужином катастарских парцела бр.  4672/8, 4675/9 и 
4677/27, и завршава се између катастарских парцела бр.  
4677/16 и 4677/26, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„ИВИЦЕ ФРГИЋА“- „IVICA FRGIĆ UTCA“ 
 
УЛИЦА 91 
- за улицу која почиње од постојеће улице Мите Калића, 
између катастарских парцела бр.719/1 и 726/1, иде целом 
дужином катастарских парцела бр. 724/1 и 724/4, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 723/48, и завршава се између 
катастарских парцела бр. 723/6 и 723/9, све у к.о. Сомбор I, 
утврђује се назив: „БОГОЉУБА ЈЕФТИЋА“- 
„BOGOLJUB JEFTIĆ UTCA“, 
 
УЛИЦА 92 
- за улицу која почиње код постојеће улице Браће 
Миладинов, између катастарских парцела бр. 10779 и 
10778, иде дуж катастарске парцеле бр.11536, скреће десно 
у катастарску парцелу бр.10750/3, а затим лево у 
катастарску парцелу бр. 10751, и завршава се између 
катастарских парцела бр. 10755 и 10750/2, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „ТЕСНА“- „SZŰK UTCA“, 
 
УЛИЦА 93 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
23829 и 28111, иде дуж катастарске парцеле бр. 23830, a 
затим дуж катастарске парцеле бр.28111, паралелно са 
железничком пругом, скреће лево и прелази преко 
катастарские парцеле бр. 23836/1, иде дуж катастарских 
парцела бр. 23836/2 и 23842, и завршава се између 

катастарских парцела бр. 23843 и 23836/1, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „УЛИЦА БУКОВАЧКЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦЕ“- „BUKOVÁCI VASÚTSOR“, 
 
УЛИЦА 94 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.  
19920/1 и 19954, иде дуж катастарских парцела бр.  28568, 
28569, скреће лево у катастарску парцелу бр.  28559, а 
затим десно, и иде целом дужином катастарске парцеле бр.  
28558, и завршава се између катастарских парцела бр.  
19612 и 19670, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ИЗЛЕТНИЧКА“- „KIRÁNDULÓK UTCÁJA“, 
 
УЛИЦА 95 
- за улицу која почиње између катастарских парцела 
бр.3174/ и 3174/101, иде дуж катастарске  парцеле бр. 
3174/10, прелази преко катастарске парцеле бр. 3172/1, 
наставља дуж катастарских парцела бр. 3174/39 и 3173/2, и 
завршава се између катастарских парцела бр.  3173/1 и 
3173/3, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„ДИНАРСКА“- „DINÁRI-HEGYSÉG UTCA“, 
 
УЛИЦА 96 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
6624/34 и 6592/1, иде дуж катастарских парцела бр. 
10301/1, прелази преко 10301/3, скреће десно и наставља 
дуж катастарских парцела бр. 6622/1 и 6607/5, у 
катастарску парцелу бр. 6439/1 скреће десно, и завршава се 
између катастарских парцела бр. 6419/26 и 6612, све у к.о. 
Сомбор I, утврђује се назив: „ШУМСКА“- „ERDŐ 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 97 
- за улицу која почиње код постојеће улице 12. Војвођанске 
ударне бригаде, између катастарских парцела бр. 2582/7 и 
2582/8, иде дуж катастарске парцеле бр.2582/7, и целом 
дужином катастарске парцеле бр. 2551, и завршава се код 
постојеће улице Солунских бораца, између катастарских 
парцела бр. 2506/9 и 2484/2, све у к.о. Сомбор I, утврђује се 
назив: „СОЛУНСКИХ БОРАЦА“- „SZALONIKI 
HARCOSOK UTCÁJA“, 
 
УЛИЦА 98 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
265/14 и 11487, иде дуж катастарских парцела бр. 264, 
11609, скреће лево и иде целом дужином катастарске 
парцеле бр. 11610, и завршава се између катастарских 
парцела бр. 11476 и 11483, све у к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „БАЛКАНСКА“- „BALKÁN UTCA“, 
 
УЛИЦА 99 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
11254 и 11253, иде дуж катастарских парцела бр.  11598/1, 
11598/2, 11597/2, и завршава се између катастарских 
парцела бр. 11193/7 и 11272, све у к.о. Сомбор II, утврђује 
се назив: „СРЕМСКОГ ФРОНТА“- „SZERÉMSÉGI 
FRONT UTCA“, 
 
УЛИЦА 100 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
140/13 и 162/18, иде дуж катастарских парцела бр. 139/1 и 
11587/2, и завршава се између катастарских парцела бр. 
11505 и 11174, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„КРАЈИШКА“- „KRAJINA UTCA“, 
 
УЛИЦА 101 
- за улицу која почиње код постојеће Дравске улице, 
катастарских парцела бр. 15866 и  11293, иде дуж 
катастарске парцеле бр.  11494/2, паралелно са каналом, и 
завршава се између катастарских парцела бр.  15879/1 и 
10463/1, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ДРАВСКА“- „DRÁVA UTCA“, 
 
УЛИЦА 102 
- за улицу која почиње код предложене улице 68, између 
катастарских парцела бр.  20545 и 28594, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 28603, обилази катастарску 
парцелу бр.  20545, и завршава се између катастарских 
парцела бр.  20544 и 27942, све у к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „ШВРАКЕ БУНГАЛОВИ“- „SVRAKAI 
BUNGALÓK UTCÁJA“, 
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УЛИЦА 103 
- за улицу која почиње код постојеће улице Незнаног 
јунака, између катастарских парцела бр. 113/29 и 9094/27, 
иде дуж катастарских парцела бр. 9113/28 и 9107/11, и 
завршава се између катастарских парцела бр. 9107/12 и 
9097/1, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „СТЕВАНА 
МОКРАЊЦА“- „STEVAN MOKRANJAC UTCA“, 
 
УЛИЦА 104 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
10449 и 10464/2, иде дуж целих катастарских парцела бр.  
11502, 11507, 11508, 28486, 28487, 28518 и завршава се код 
предложене улице 50, између катастарских парцела бр.  
19359/1 и 19360, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ОБИЛАЗНИЦА СЕВЕР“- „ÉSZAKI  KERÜLŐÚT“, 
 
УЛИЦА 105 
- за улицу која почиње од предложене улице 1, између 
катастарских парцела бр. 24998/1 и 24964, иде дуж целих 
катастарских парцела бр. 28609 и 28610, и завршава се 
између катастарских парцела бр.24973 и 24987, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „УЛИЦА ЗЕЧЕВИ 
САЛАШИ“- „ZEČEV-SZÁLLÁSOK UTCA“, 
 
УЛИЦА 106 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 
23371 и 23453, иде дуж целе катастарске парцеле бр. 
28843, дуж катастарских парцела бр. 28845, 28846, и 
завршава се између катастарских парцела бр. 25684 и  
25783, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ЧИЧОВИ“- „ČIČOVI UTCA“, 
 
УЛИЦА 107 
- за улицу која почиње од предложене улице 55, између 
катастарских парцела бр. 19544 и 14445, пролази кроз 
катастарске парцеле бр. 28546 и 14446, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 28548, и завршава се код 
катастарске парцеле бр. 14453, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „МАЈЕВИЦА“- „MAJEVICA UTCA“, 
 
УЛИЦА 108 
- за улицу која почиње од постојеће улице Јурија Гагарина, 
између катастарске парцеле бр.  210/1 у к.о. Сомбор I и 
катастарске парцеле бр.  11491, иде дуж целих 
катастарских парцела бр.  11611 и 28488/3, и завршава се 
на катастарској  парцели бр. 28488/2, између катастарских 
парцела бр. 28518 и 28487, све к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „ЈУРИЈА ГАГАРИНА“- „JURIJ GAGARIN 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 109 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.  
2608/6 и 2534/1, иде дуж катастарске парцеле бр.  10154, и 
завршава се између катастарских парцела бр.  329 и 2514, 
све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „СТАНКА 
ПАУНОВИЋА“- „ STANKO PAUNOVIĆ UTCA“, 
  
УЛИЦА 110  
- за улицу која почиње од предложене улице 109, између 
катастарских парцела бр. 320/1 и 2608/1, иде дуж 
катастарске парцеле бр.  10154, пролази кроз катастарску 
парцелу бр.  2607/5, и завршава се на катастарској парцели 
бр.   2607/1, између катастарских парцела бр.2607/6 и 314, 
све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „ПАНГАРСКА“- 
„PANGARI UTCA“, 
 
УЛИЦА 111 
- за улицу која почиње од предложене улице 39, између 
катастарских парцела бр.  13072 и  13159, иде кроз 
катастарску парцелу бр.  28282, дуж целих катастарских 
парцела бр.  28286, 28285 и 28284, кроз катастарску 
парцелу бр. 13162/3 и завршава се на катастарској парцели 
бр.  13162/1, између катастарских парцела бр.  13163 и 
13156, све у к.о.Сомбор II, утврђује се назив: „БИЛИЋ-
ГОСПОДАРА ВУЧИЋА“- „ BILIĆ–VUČIĆ FŐÚR 
UTCA“, 
 
 
 
 

 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
12078, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „ПРВА 
УПРАВА“- „ELSŐ BIRTOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заслак који се налази на катастарској парцели бр.  
17857, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ШАПОЊЕ- ШЕТРОВАЧА САЛАШИ“- „ŠAPONJE–
ŠETROVAČA SZÁLLÁSOK“, 

 
ЗАСЕЛАК 3 
- за заселак који се налази на на катастарским парцелама 
бр. 23486 и 23509, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ЗАСЕЛАК БУКОВАЧКЕ ВОДИЦЕ“- „BUKOVÁCI 
SZENTKÚT“, 
 
ЗАСЕЛАК 4 
- за заселак који се налази између катстарских парцела бр. 
23208, 23161 и 23159, све у к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „ЗАПАДНА ГРАДИНА“- „NYUGATI 
GRADINA“, 
 
ЗАСЕЛАК 5 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр.  
23147, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ВИОЛЕТИН САЛАШ“- „VIOLETTA-SZÁLLÁS“, 
 
ЗАСЕЛАК 6 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
26769, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „МАЈСКИ“- 
„MAJSKI“, 
 
ЗАСЕЛАК 7 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
26790, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЦРПНА 
СТАНИЦА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ“-
„SZIVATTYÚTELEP” 
 
ЗАСЕЛАК 8 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
27950, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЦРПНА 
СТАНИЦА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ“ -
„SZIVATTYÚTELEP” 
 
ЗАСЕЛАК 9 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
27949, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„ФАЗАНЕРИЈА ЖАРКОВАЦ“- „FÁCÁNTELEP–
ŽARKOVAC“, 
 
ЗАСЕЛАК 10 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
26557, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „РКМАНОВ 
САЛАШ“- „RKMAN-SZÁLLÁS“, 
 
ЗАСЕЛАК 11 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
22875, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ЗАДРУГАРСКИ САЛАШ“- „SZÖVETKEZETI 
SZÁLLÁS“, 
 
ЗАСЕЛАК 12 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
22903, 22916, 22942/3 и 22942/1, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „САЛАШИ ГРАДИНЕ“- „GRADINA 
SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 13 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
22927, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ИЂУШКИ“- „IĐUŠKI“, 
 
ЗАСЕЛАК 14 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
27944, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „БАЈИН“- 
„BAJA VÉG“, 
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ЗАСЕЛАК 15 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
18786, 18784 и 18781 све у к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „ЛЕНИЈА-БИКАРЕВИ САЛАШИ“- „LENIJA–
BIKAR-SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 16 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
18575, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ- РАЦИЋИ САЛАШИ“- 
„CSONOPLYAI ÚT – RACIĆ-SZÁLLÁSOK “, 
 
ЗАСЕЛАК 17 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
18437 и 18442, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ- ЗЕРИЋЕВИ САЛАШИ“- 
„CSONOPLYAI ÚT – ZERIĆ-SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 18 
- за заселак који се налази на катастарској парцели 
бр.16950, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ- ЖИЖИЋЕВИ САЛАШИ“- 
„CSONOPLYAI ÚT – ŽIŽIĆ-SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 19 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 
17892/9, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ШАПОЊЕ-КНЕЗИ САЛАШИ“- „ŠAPONJE–KNÉZY-
SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 20 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
12662 и 12675, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ОБЗИР-БАНДОБРАНСКИ САЛАШИ“- „OBZIR–
BANDOBRANSKI- SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 21 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
12731, 12734 и 12735, све у к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „ОБЗИР- БЛАГОЈЕВИЋИ САЛАШИ“- „OBZIR– 
BLAGOJEVIĆ-SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 22 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
15954, 15955 и 15956, све у к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „МАТОШЕВИЋИ“- „MATOŠEVIĆ VÉG“, 
 
ЗАСЕЛАК 23 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 
13940/1 и 13894/1, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ФАЗАНЕРИЈА“- „FÁCÁNTELEP“, 
 
ЗАСЕЛАК 24 
- за заселак који се налази на катастарској парцели 
бр.12388, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„РАНЧЕВО-РЕЛИЋИ“- „RANČEVO–RELIĆ VÉG“, 
 

 
Члан 3. 

 
УТВРЂУЈЕ се исправка назива улицa: 
 
1. у насељеном месту а на простору месне заједнице 
Бачки Моноштор: 
 
- за улицу из адресног регистра са матичним бројем  
803871000377 која носи назив „ДОЛА“ утврђује се 
исправка назива и нов назив улице: „НОВА“-„NOVA“-
„ÚJ UTCA“.  

 
2.у насељеном месту а  на простору месне заједнице 
Бездан: 
 
- за улицу из адресног регистра са матичним бројем  
803880000699 која носи назив „ИСТОЧНА НОВА 1“ 
утврђује се исправка назива и нов назив улице: 
„ИСТОЧНА“-„NAPKELETI UTCA“.  
 
 
 
 

3. у насељеном месту а на простору месне заједнице 
Растина: 
 
- за улицу из адресног регистра са матичним бројем  
803936000517 која носи назив СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 
утврђује се исправка назива и нов назив улице: 
„ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА“- „STEPA 
STEPANOVIĆ VAJDA UTCA“. 
 
4. у насељеном месту а на простору месне заједнице 
Станишић: 
 
- за улицу из адресног регистра са матичним бројем  
803987010006 која носи назив „БЛЕДСКА“ утврђује се 
исправка назива и нов назив улице: „ЦЕРСКА“- 
„CSERFA UTCA“; 
 
- за улицу из адресног регистра са матичним бројем  
803987010032 која носи назив „САРАЈЕВСКА“ утврђује се 
исправка назива и нов назив улице: „НЕНАДА 
ТОМОВИЋА“-  „NENAD TOMOVIĆ UTCA“; 
 
- за улицу из адресног регистра са матичним бројем  
803987010034 која носи назив „СКАДАРСКА“ утврђује се 
исправка назива и нов назив улице: „ДОСИТЕЈА 
ОБРАДОВИЋА“- „ DOSITEJ OBRADOVIĆ UTCA“. 

 
 

Члан 4. 
  О спровођењу ове Одлуке стараће се 
Републички геодетски завод и Градска управа града 
Сомбора, водећи рачуна о службеној употреби писма на 
територији града Сомбора, у складу са Статутом града.“ 
 
 

Члан 5. 
  За спровођење ове Одлуке део средстава ће се 
обезбедити из виших нивоа власти а део из буџета Града 
Сомбора. 
 
 

Члан 6. 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“ 

 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 015-26 /2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

205. На основу члана 46. став 1.  6. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09,  81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,  98/13-одлука 
УС, 132/14 и 145/14), 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 је на  30.седници одржаној дана 
17.12.2018.год.,  донела  
 

О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 

БЛОКОВА 17 И 18  
У БАЧКОМ МОНОШТОРУ - РОМСКО НАСЕЉЕ  

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне 
регулације дела блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору - ромско 
насеље (у даљем тексту План детаљне регулације).  
 

Члан 2. 
 Прелиминарна граница обухвата Плана детаљне 
регулације просторно обухвата следеће парцеле број: 2350, 2351, 
2352/1, 2353/1-33, 2348/2, 2349/2-6, 2331/2, 2331/3, 2330/4, 2330/3, 
2330/2, 2329/3, 2329/2, 2327/3, 2327/2, 2325/3, 2325/2, 2324/4, 2324/3, 
2322/3, 2322/2, 2320/3, 2320/2, 2318/3, 2318/2, 2316/3, 2316/2, 2314/4, 
2314/3, 2314/2, 2309/2, 2312, 2630/2-17, 2502/2, 2502/1, 2501/1-26, 
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2648/3, 2648/2, 2503/1, 2582/1, 2582/2, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 
2588/1-4, 2500/1-10 и делови парцела 2630/1, 2641 и 2642, све К.О. 
Бачки Моноштор. 

Прелиминарна граница обухвата Плана детаљне регулације 
почиње у тачки 1 која се налази у тромеђи парцела 2348/1, 2350 и 
2641, а одатле иде према истоку до тачке 2, која се налази на тромеђи 
парцела 2349/1, 2349/6 и 2331/3. Од тачке 2 граница се ломи ка 
северу, дуж западне границе парцеле 2331/3 све до тачке 3, која се 
налази на тромеђи парцела 2347, 2331/3 и 2331/1. Од тачке 3 граница 
наставља источно према тачки 4 (тромеђа парцела 2311, 2312 и 
2656/1) дуж северних граница парцела у обухвату. Од тачке 4 
граница се ломи ка југу и прати западну границу парцеле 2656/1 и 
2657 до тачке 5 која се налази на тромеђи парцела 2630/16, 2630/15 и 
2657, одакле наставља западно према тачки 6 (четворомеђа парцела 
2501/11, 2501/27, 2582/2 и 2582/1), дуж северна границе парцела 
2503/2 и 2501/27. Од тачке 6 граница обухвата наставља према тачки 
7 пратећи јужне границе парцела 2582/1, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 
2588/4, 2588/3, 2588/2 и 2588/1. Тачка 7 налази се на тромеђи парцела 
2588/1, 2573/2 и 2642. Од тачке 7 граница сече парцелу 2642 (јавна 
површина – улица Пионирска) до тачке 8, која се налази на тромеђи 
парцела 2642, 2591 и 2592. Од тачке 8 граница обухвата прати 
северозападну границу парцеле 2642 до тачке 9 која се налази на 
четворомеђи парцела 2642, 2630/1, 2589 и 2629. Од тачке 9 граница 
обухвата сече парцелу 2630/1 (јавна површина – улица Дунавска) 
према северу до тачке 10, која се налази на четворомеђи парцела 
2630/1, 2485, 2484 и 2641,  те одатле истим правцем наставља дуж 
западне границе парцеле 2641 све до тачке 11, која је на тромеђи 
парцела 2641, 2354 и 2356. Од тачке 11 граница обухвата сече 
парцелу 2641 (јавна површина – улица Пионирска) све до тачке 1, 
која је описана на почетку текста. 

 
Укупна површина подручја обухваћеног Планом детаљне 

регулације износи 6,01 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 Изменама и допунама Плана генералне регулације 
насељеног места Бачки Моноштор, 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 ствопреним могућностима и 
ограничењима и са потребама дугорочног развоја.  

 
Члан 5. 

 Циљ доношења Плана детаљне регулације је издвајање 
површне јавне намене и предлог парцелације за формирање 
грађевинских парцела у оквиру зоне породичног становања у смислу 
озакоњења постојећих и изградње нових објеката. 
 

Члан 6. 
 Основна планирана намена у оквиру обухвата Плана 
детаљне регулације је породично становање. Компатибилне намене 
(пословање, јавне намене, спорт и рекреација) ће бити дефинисане 
Планом, тако да изградња објеката компатибилних намена не 
угрожава основну намену породичног становања. 
 

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. 
 Вредност израде Плана детаљне регулације је 1.100.000,00 
дин. са урачунатим ПДВ-ом. 
 Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђена 
су: 

- у буџету Града Сомбора у износу од 330.000,00 дин. 
са урачунатим целокупним износом ПДВ-а, и 

- из средстава Сталне конференције градова и општина 
у износу од 770.000,00 дин.  

 
 

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 501-185/2018-V од 
10.10.2018.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-
186/2018-V од 09.10.2018.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:  350-105/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

206. 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, 145/2014 И 83/2018) и члана 38. 
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 22/2016 - 
пречишћен текст) Скупштина града Сомбора је на 30. седници 
одржаној дана 17.12.2018.год., д о н е л а 

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ДОРОСЛОВО 

 
 

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

Члан 2. 
 Основни простор обраде предвиђених измена је 
грађевинско подручје насеља дефинисано Планом Генералне 
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регулације за насељено место Дорослово (Сл. лист Града Сомбора бр. 
2/08).  
 По важећем ПГР-у (Сл. лист Града Сомбора бр. 2/08), 
површина грађевинског подручја насеља износи 287,07 hа, што је 
прихваћено као постојеће стање у Изменама и допунама плана. 
Пошто по планираној граници обухвата плана (у каснијем тексту) 
површина грађевинског подручја износи 277,94 hа, уочава се 
смањење грађевинског подручја насеља од око 9,13 hа, што је 
резултат корекције границе на појединим деоницама.  
 Изменама и допунама плана генералне регулације 
насељеног места Дорослово дају се корекције границе грађевинског 
земљишта насеља на следећим просторима: 
 -северни део насеља, на простору саниране депоније за 
смеће- корекција границе са смањењем површине грађевинског 
земљишта; 
 -источно од ул. Змај Јовина- корекција са проширењем 
површине грађевинског земљишта; 
 -источно од ул. Змај Јовина и североисточно од ул. Петефи 
Шандора- корекција са смањењем површине грађевинског земљишта; 
 -северозападно од гробља- корекција са смањењем 
површина грађевинског земљишта; 
 На основу горе наведеног дефинисана је нова, планирана 
граница грађевинског подручја насеља, која се поклапа са 
планираном границом обухвата плана на графичким прилозима. 

 Граница обухвата плана насељеног места Дорослово 
почиње у тачки број 1 која је и тромеђа парцела број 1, 1795 и 1796 
К.О. Дорослово. 

Од тачке 1 граница се пружа ка југоистоку пратећи 
источну и јужну границу парцеле број 1 до тачке 2 која је постављена 
на тромеђу парцела број 1, 1796 и 1545. 

Од тачке 2 граница наставља ка југоистоку пратећи 
североисточну међу парцела број 1545, 7, 8 и 1549 до тромеђе 
парцела број 1549, 2297 и 2298. Затим граница сече парцелу број 
1549, до тромеђе парцела број1549, 592/1 и 1548, а потом 
пратијугозападну међу парцеле број 1549, до тачке број 3 која је 
четворомеђа парцела број 1549, 592/2,593 и 602.  

Затим се граница ломи ка југозападу пратећи 
северозападну међу парцеле број 602, до тачке број 4, која се налази 
на тромеђи парцела број 602, 603 и 601. 

Од тачке 4 ганица се ломи ка југoистоку пратећи 
североисточну границу парцеле број 603 до тачке број 5, која се 
налази на међи парцела број 1549 и 2317, у тачки пресека са правцем 
североисточне међе парцеле број 603. 

У тачки 5 се граница ломи ка југозападу и пружа се по 
јужној граници парцела 1549 и 669 све до тачке број 6 која је тромеђа 
парцела број 669, 674 и 678. 

 У тачки број 6 се граница прво прати северну границу 
парцеле број 678 до тромеђе парцела 678, 679 и 680, од те тромеђе 
граница праволинијски пресеца парцеле 680, 681 и 682 до тромеђе 
парцела 682, 684 и 685, где граница наставља јужним међама парцела 
684 и 688 те долази до тачке број 7. 

Тачка број седам се налази на тромеђи парцела 686, 688 и 
690 и ту се граница ломи ка југоистоку пратећи североисточну међу 
парцеле 690 до тромеђе парцела 686, 690 и 691 где се ломи ка 
југозападу пратећи северну границу парцеле 691 до тачке број 8 која 
се налази на међи парцела 691 и 692, а у продужетку међе парцела 
број 1415 и 1416. 

Ту се граница ломи ка југоистоку, праволинијски 
песецајући парцелу 691 и наставља по југозападној граници парцеле 
1416 и пратећи међу парцела 1416 и 1408 пресеца парцелу 1428 до 
међе парцела 1428 и 1431 где се налази тачка број 9. 

Од тачке 9 граница се прво ломи ка североистоку до 
тромеђе парцела 1428, 1429 и 1430 где се затим ломи ка југоистоку 
по међи пацела 1429 и 1430 у чијем продужетку пресеца парцелу 
1554 до међе парцела 1554 и 3246 где је и тачка 10. 

Од тачке 10 граница изломљеном линијом прво прати међу 
парцела 1554 и 3246 па наставља источном границом парцеле 1555 до 
тачке 11 која је тромеђа парцела 1555, 3187/1 и 1459/1. 

У тачки 11 граница се ломи ка југоистоку западном 
границом парцеле 3187/1 до тачке 12 која је и тромеђа парцела 
3187/1, 1459/3 и 1461. 

Од тачке 12 граница се ломи ка истоку северном међом 
парцеле 1461 до тачке 13 која је уједно и тромеђа парцела 1461, 
3187/2 и 3185. 

У тачки 13 граница се ломи ка југоистоку пратећи западну 
границу парцеле 3185 до југоисточног темена парцеле број 1474 што 
је уједно и тачка број 14. 

Од те тачке граница наставља југозападно по северној 
граници парцеле 3185 до тачке број 15 која је и тромеђа парцела број 
3185, 1472 и 1556. 

У тачки 15 граница се изломљеном линијом пружа ка југо-
западу пратећи југо-западну међу парцела 1556 и 3667 до тромеђе 
парцела 3156, 3157 и 3667. 

Ту граница праволинијски пресеца парцелу 3667 до тачке 
број 17 која је тромеђа парцела број 3667, 3065/2 и 3066. 

Од тачке 17 граница наставља ка западу по северној 
граници парцеле 3066 до тромеђе парцела 3066, 3065/2 и 3662 где се 
налази тачка број 18. 

У тачки 18 граница се ломи ка северу и североистоку 
пратећи источну границу парцеле 3662 све до тачке број 19 која се 
налази на четворомеђи парцела 3662, 3059, 1529 и 1532. 

Из те тачке граница се ломи ка северозападу по северној 
граници парцеле 3662 до југозападног темена парцеле број 1532, а ту 
је тачка 20. 

У тачки број 20 граница се ломи ка северу, северозападу и 
изломљеном линијом прати западну границу парцеле број 1532 до 
тачке број 21 која се налази у северном темену парцеле број 3662. 

Од тачке 21 граница наставља ка југозападу, 
северозападном границом парцела број 3662 и 3668 до тромеђе 
парцела број 3668, 2908 и 1540 која је уједно и тачка број 22. 

Даље граница иде ка северозападу, јужном границом 
парцеле 1540 до тачке број 23 која је уједно и четворомеђа парцела 
1540, 2892, 2893 и 3667. 

Из тачке број 23 граница наставља ка североистоку и 
изломљеном линијом прати западне границе парцела 1540 и 1059 све 
до тачке број 24 која је уједно и тромеђа парцела 1059, 2488 и 3681. 

У тачки 24 граница се ломи ка североистоку пратећи 
северну границу парцела 1059 и 1532 све до тачке 25. 

Тачка број 25 се налази на четворомеђи парцела 1532, 
1057, 2338 и 3661 и граница се у њој ломи ка североистоку и 
изломљеном линијом прати југоисточну и источну границу парцеле 
2338 све до тачке број 26 која је уједно и тромеђа парцела 2337, 2337 
и 265. 

Ту се граница ломи ка североистоку, прати северозападну 
границу парцела 265, 1550 и 257 до тачке 27 која је и петомеђа 
парцела 257, 238, 2333, 2335 и 2334/1. 

У тачки број 27 граница се ломи ка југоистоку по северној 
граници парцеле 238 до тачке број 28 која је четворомеђа парцела 
238, 2334/1, 200 и 198. 

Од тачке 28 граница се ломи ка североистоку и пружа се по 
југоисточној граници парцеле 2334/1 до тромеђе парцела 2334/1, 148 
и 1531 где се налази тачка 29. 

Ту се граница ломи ка северозападу по северним 
границама парцела 2334/1 и 1758 до тачке 30 која је и тромеђа 
парцела 1758, 1781 и 1541. 

У тачки 30 граница се ломи ка североистоку по 
северозападној граници парцеле број 1541 до тачке број 31 која се 
налази на четворомеђи парцела број 1541, 1545, 1793 и 3676. 

Од тачке број 31 граница по северној граници парцеле број 
1545 долази до тачке број 1 описане на почетку текста. 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове Одлуке је Нацрт Измена и допуна Плана 
генералне регулације насељеног места Дорослово, 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 Дорослово 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 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.  

 
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-
28/2016-V од 26.02.2016.год., по претходно прибављеном мишљењу 
органа надлежног за послове заштите животне средине Градске 
управе Града Сомбора бр.501-15/2016-V од 05.02.2016.год. није 
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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: Општа 
документација обрађивача, Општи део и Плански део. 
 Графички део плана обухвата следеће прилоге: Извод из 
Просторног плана града Сомбора, Анализа постојећег стања са 
претежном наменом површина, Претежна планирана намена 
површина, План саобраћајне инфраструктуре са елементима 
регулације и нивелације и План урбанистичке регулације, План 
водопривредне и комуналне инфраструктуре - Синхрон план 
инфраструктуре 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:   350-106/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

207. На основу члана 121. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.88/2017 и 27/2018-
др.закони), Члана 3. Правилника о општинском савету родитеља 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/2018), члана 38. Статута града Сомбора 
(„Сл.лист града Сомбора“, бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина 
града Сомбора на 30. седници одржаној дана 17.12.2018. године 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. г. 
 

I 

 Овим Решењем образује се Градски савет родитеља и 
именују се његови чланови и заменици чланова на мандатни период 
једне радне, односно школске године у којој се именују. 
 

II 
У Савет родитеља града Сомбора именује се из: 

 
 
ОШ „Аврам Мразовић“ Сомбор  

–Драгана Обрадовић за члана, 
         Зоран Станковић за заменика члана 
 
ОШ „Иво Лола Рибар“ Сомбор   
 –Александар Живановић за члана, 
   Синиша Радишић за заменика члана 
 
ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор  
 –Сандра Плавшић за члана, 
   Антонела Жужић за заменика члана 
 
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Сомбор  
 –Владимир Мајски за члана, 
   Силвана Мишевић за заменика члана 
 
ОШ „Братство Јединство“ Сомбор 
  –Александар Недељков за члана, 
   Јелица Харди за заменика члана 
 
ОШ „Мирослав Антић“ Чонопља  
 –Софија Бошњак за члана, 
   Тина Ћаћић Ђипало за заменика члана 
 
ОШ „Огњен Прица“ Колут  
 – Милана Крушковић за члана, 
  Марија Љубобратовић за заменика члана 
 
ОШ „Никола Тесла“ Кљајићево 
  –Душан Козлина за члана, 
   Петар Вујчић за заменика члана 
 
ОШ „Алекса Шантић“ Алекса Шантић  

–Адријана Бачић за члана, 
  Марина Вукас за заменика члана 
 
ОШ „Петар Кочић“ Риђица 
    –Недељка Илеш за члана, 
  Даница Ковач за заменика члана 
 
ОШ „Лаза Костић“ Гаково  
 –Аница Гарајски за члана, 
 Јасна Тодоровић за заменика члана 
 
ОШ „Моша Пијаде“ Бачки Брег  
 –Марија Колар Ковач за члана, 
  Марина Декић за заменика члана 
 
ОШ „Братство јединство“ Светозар Милетић 

 –Адријана Арнаут за члана, 
  Ана Илеш Вујевић за заменика члана 
 
ОШ „Бранко Радичевић“ Стапар  
 –Весна Стајшић за члана, 
  Биљана Инђић за заменика члана 
 
ОШ „Киш Ференц“ Телечка   
 –Мирјана Габрић за члана, 
  Атила Балог за заменика члана 
 
ОШ „22. Октобар“ Бачки Моноштор      

–Соња Зетовић за члана, 
  Јасмина Плавшић за заменика члана 
 
ОШ „Иван Горан Ковачић“ Станишић 

–Снежана Буловић за члана, 
   Марко Гундић за заменика члана 
 
ОШ „Братство Јединство“ Бездан  
 –Александар Николин за члана, 
  Кристина Мартин за заменика члана 
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ОШ „Петефи Шандор“ Дорослово       
    –Војислава Јуруковски за члана, 
  Адела Хенчар за заменика члана 
 
ШОСО“ Вук Караџић“ Сомбор     
           –Наталија Кнол за члана, 
   Драгић Банић за заменика члана 
 
Музичка школа „ Петар Коњовић“ Сомбор 

–Сања Шево за члана, 
  Александар Недељков за заменика члана 
 
Гимназија „ Вељко Петровић“ Сомбор  

 –Драган Коњевић за члана 
   Вера Мијатовић Кукурузар за заменика члана, 
 
Средња Економска школа Сомбор 

–Маја Селак за члана 
 Давор Ђокић за заменика члана, 
  
СМШ „ Др Ружица Рип“ Сомбор   

–Далиборка Лукић за члана 
  Ратко Ћујић за заменика члана, 
 
Средња пољопроривредна прехрамбена школа Сомбор 

–Живка Ловаш за члана 
  Мирјана Маричић за заменика члана 
 
Средња школа „ Свети Сава“ Сомбор  

-Софија Радојчић за члана 
 Дејан Милошевић за заменика члана 
 
Средња Техничка школа Сомбор 

- Гордана Пујин за члана 
  Никола Грковић за заменика члана 
 
ПУ“ Вера Гуцуња“ Сомбор 
                  -Сима Катанић за члана 
  Драго Ганић за заменика члана. 
 

III 
 Градски савет родитеља има председника и заменика 
председника, које бирају чланови већином гласова од укупног броја 
Градског савета. 

IV 
 Председник, заменик и чланови Градског савета послове из 
своје надлежности обављају без накнаде. 
 

V 
 Градски савет родитеља:  

- даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за 
остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и 
безбедности деце, односно ученика у општини; 

- учествује у утврђивању општинских планова и програма 
који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности 
деце; 

- прати и разматра могућности за унапређивање једнаког 
приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, 
односно ученике; спречавања социјалне искључености деце односно 
ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине; 

- пружа подршку савету родитеља свих установа на 
територији општине у вези са питањима из њихове надлежности; 

- заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама 
које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, 
безбедности и добробити на територији општине; 

- сарађује са организацијама које делују у области образовања 
и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и 
унапређења права детета и људских права; 

- обавља и друге послове у вези са образовањем и 
васпитањем на територији општине. 

 
VI 

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

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:   02-323 /2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.11.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

208. На основу члана 29. и 30. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 и 15/2016), 
члана 9. Закона о комуналним делатностима („Сл, гласник РС“ бр. 
88/2011 и 104/2016) и члана 45. став 2. Статута града Сомбора („Сл. 
лист града Сомбора“ бр.22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на својој 30. седници одржаној дана 17.12.2018.године, 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА 
ЕЛЕМЕНАТИМА  КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТА  ЦЕНТАР ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА НА ДЕПОНИЈИ 
РАНЧЕВО У СОМБОРУ 

 
 

Члан 1. 
 

У Стручни тим за реализацију Пројекта јавно-приватног 
партнерства са елеменатима концесије за реализацију  пројекта 
Центар за третман отпада на депонији Ранчево у Сомбору ( у даљем 
тексту : Стручни тим), именују се :  

1. Мирослав Ковачић, дипл.ек. (члан градског већа 
задужен за област комуналних делатности и инвестиција) 

2. Вања Влашкалић, дипл.инг.заш.жив.средине (ЈКП 
„Чистоћа“ Сомбор),  

3. Андрија Пензеш, спец. инт. заштите (ЈКП „Чистоћа“ 
Сомбор),  

4. Бранка Полић, мр, заш.жив.ср  (Одељење  инспекције и 
комуналне полиције)  

5. Предраг Џомба, дипл.правник (Одељење за 
пољопривреду и заштиту животне средине).  

 
Члан 2. 

 
Задаци Стручног тима су:  
- пружање стручне помоћи јавном телу при припреми 

Предлога ЈПП за реализацију пројекта Центр за третман отпада на 
депонији Ранчево у Сомбору,  који се упућује Комисији за ЈПП;  

- пружање стручне помоћи јавном телу при припреми 
потребних анализа, односно студија оправданости, при припреми и 
изради услова и конкурсне документације, правила и услова за оцену 
понуђача и примљених понуда, као и критеријума за избор понуде и 
прегледање и оцена приспелих понуда;  

- утврђивање предлога одлуке о избору најповољније 
понуде за ЈПП или предлога одлуке о поништењу поступка ЈПП и 
образложењу тих предлога и  

- обављање осталих послова потребних за реализацију 
поступка. 

 
Члан 3. 

 
Стручни тим о свом раду води записник и сачињава друга 

документа која потписују сви чланови Стручног тима.  
 

Члан 4. 
 

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

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-324/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 
 

209. На основу члана 113. и 114. Пословника Скупштине 
града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр. 28/2016-пречишћен 
текст), Скупштина града Сомбора је на 30. седници одржаној 
17.12.2018. године донела  
 

П Р О Г Р А М 
РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
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 I ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 Овај Извештај ће садржати извештај о раду јединствене 
Градске управе које подноси начелник Градске управе, а на основу 
извештаја одељења и службе у Градској управи.  
 
 ОБРАЂИВАЧ: Начелник Градске управе, начелници 
одељења и шеф службе 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора 
  
 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво града Сомбора 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора  

 
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 
ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ  
             Заштитник грађана подноси извештај Скупштини града 
Сомбора са којим се одборници на седници упознају. 
  

ОБРАЂИВАЧ: Заштитник грађана града Сомбора  
 
 4. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 Сагласно одредбама Закона о пољопривредном земљишту, 
Комисија за израду Предлога Годишњег програма ће сачинити 
Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора у 2019.год., 
те се исти након прибављања мишљења Комисије за давање 
мишљења на Предлог Годишњег програма коју именује 
градоначелник и добијања сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС, упутити одборницима Скупштине 
Града Сомбора на разматрање и усвајање.  
 
  ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине и Комисија за израду Предлога годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и 
Комисија за давање мишљења на Предлог годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ (ЈАВНА 
ЛИЦИТАЦИЈА), ЗА 2019. ГОДИНУ 
 Сагласно одредбама Закона о пољопривредном земљишту, 
након доношења  Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора 
у 2019.год., неопходно је образовати Комисију која ће дати предлог   
градоначелнику града Сомбора за доношење Одлуке о давању на 
коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у 
државној својини, Одлуке о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини по праву пречег закупа, спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини по основу јавног надметања (јавна лицитација), вођење 
записника и давање предлога градоначелнику Града Сомбора за 
доношење Одлуке за избор најповољнијег понуђача, односно Одлуке 
о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.  
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине.  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
6. ПРЕДЛОГ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  

О  ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И 
ЗАСАДА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ 
ШТЕТЕ 

Полазећи од уочених сазнања у раду пољочуварске службе 
града Сомбора на терену као и од одредби  Уредбе о мерама за 
сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија – Аmbrosia 
artemisiifolia L. потребно је приступити изменама и допунама 
постојећих одредби ове одлуке а све у циљу успостављања 
оптималног стања на терену и очувања и унапређења 
пољопривредног земљишта, усева и засада као и спречавања 
здравствених проблема код људи прописивањем поступања у циљу 
сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије.  

 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине.  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 7. ПЛАН РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 
          Образложење: Овим планом рада предвиђају се 
најзначајније активности ТОГС-а током 2019.године. 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој. 
 ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбора. 
 
 8. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ, 
НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА 
ФИЈАКЕРИМА У ГРАДУ СОМБОРУ 

Образложење: Анализа досадашње Одлуке о организацији, 
начину и условима за обављање превоза фијакерима у граду Сомбору 
која је донета на седници Скупштине града Сомбора, 08.02.2010. 
године ("Сл. лист града Сомбора" број 2/2010), указује да су се 
реалне околности за обављање ове делатности битно измениле у 
протеклом периоду, као и да су неки чланови постојеће Одлуке 
постали неприменљиви у пракси. Одељење за привреду, туризам и 
локални економски развој ће у сарадњи са Одељењем за комуналне 
делатности, имовиноско-правне и стамбене послове иницирати 
доношење нове одлуке којом би се у потпуности уредила ова област. 
 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој и Одељење за комуналне делатности, имовинско-
правне и стамбене послове. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбора. 
  
 9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРОШИРЕЊУ 
ПОДРУЧЈА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ АПАТИН НА ПОДРУЧЈЕ 
СОМБОР 

Oбразложење: Овом  Одлуком  Град Сомбор даје 
сагласност привредном друштву за управљање Слободном зоном 
Апатин да се парцеле које се налазе у власништву Града Сомбора, у 
једном делу,  могу користити у режиму слободне зоне. 

Овим материјалом закључила би се процедура нужних 
претходних радњи које је неопходно да предузме Град Сомбор у 
сарадњи са општином Апатин, пре него што се комплетан материјал 
прописан Законом о слободним зонама и одговарајућим 
подзаконским актима  пошаље на коначно одлучивање Министарству 
финансија - Управи за слободне зоне и скупштинама општина 
осталих оснивача. 
 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој. 

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 10. ОДЛУКА О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПЛАНА ГРАДА СОМБОРА 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 11. ОДЛУКА О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА 
ПРОСТОРУ МЗ „ГОРЊА ВАРОШ“ У СОМБОРУ  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 12. ОДЛУКА О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НЕСЕЉЕНОГ МЕСТА 
СТАНИШИЋ 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 13. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ У СВРХУ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ УПОЈНИХ 
КАНАЛА И ЊИХОВО ПОВЕЗИВАЊЕ НА МЕЛИОРАЦИОНИХ 
КАНАЛ БРОЈ 99 У АЛЕКСА ШАНТИЋУ 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
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 14. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 15. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УРБАНИСТИЧКИХ 
ЗОНА ОБАВЕЗНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И 
УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ И ЗОНА ОБАВЕЗНОГ 
ОДРЖАВАЊА СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ  

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 16. ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ СПОЉНИХ ДЕЛОВА 
ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 17. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ 
ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА СОМБОРА 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 18. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ 
ПУТЕВИМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА  

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

19. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 
И ОЗНАЧАВАЊУ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, 
ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА, УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ 
ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА 
КУЋНИХ БРОЈЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 20. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О МЕРАМА, НАЧИНУ И 
УСЛОВИМА ТРАЈНОГ УНИШТАВАЊА КОРОВСКЕ БИЉКЕ 
АМБРОЗИЈЕ – Ambrosia artemisiifolia 
 Образложење: Потребно је ускладити Одлуку са важећим 
законским прописима којима је регулисана предметна материја. 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење инспекције и комуналне 
полиције, Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине и 
Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене 
послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 21. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И 
МЕРАМА ЗА УКЛАЊАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 Образложење: Потребно је ускладити Одлуку са важећим 
законским прописима којима је регулисана предметна материја. 
 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 22. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ 
УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 
2018. ГОДИНИ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА 
 Образложење: Јавне установе, које се у целости или већим 
делом финансирају из градског буџета су у обавези да поднесу 
оснивачу извештај о раду за протеклу годину. У извештајима ће бити 
приказан рад ових субјеката у 2018. години, који истовремено 
представља и основу за програмирање делатности у предстојећој 
години. 
 

ОБРАЂИВАЧ: Директори и управни одбори јавних 
установа 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора 
 
  

 23. ОСТАЛО ПО ПРЕДЛОГУ ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕДЛАГАЧА 
  
 

II  ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 
 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 2. ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ 
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 

Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. 
годину, у складу са одредбама  Закона о пољопривредном земљишту, 
Уредби о условима, начину и поступку за остваривање права 
првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за 
право првенства закупа, као и документацију која се доставља уз 
захтев за остваривања права првенства закупа као и упутствима и 
инструкцијама Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине, и да  прибави мишљење Комисије за давање мишљења коју 
образује градоначелник, на исти.  

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине.  

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће. 
 
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 
СОМБОРА, КОЈЕ НИЈЕ ПРИВЕДЕНО НАМЕНИ  
 Потребно је приступити изради и доношењу нове одлуке 
која би заменила досадашњу Одлуку o начину коришћења 
пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта,  неплодног 
и водног земљишта у јавној својини града Сомбора а која би 
регулисала ову материју у складу са позитивним прописима као и у 
складу са надлежностима утврђеним Одлуком о организацији 
Градске управе града Сомбора („Службени лист града Сомбора“ број 
27/2016).Наиме,  Град Сомбор има у јавној својини већи број парцела 
грађевинског земљишта, у самом граду и у 15 насељених места, које 
нису приведене планираној намени а које се сагласно члану 3. Закона 
о пољопривредном земљишту, до привођења планираној намени, 
опредељују да се користе за пољопривредну производњу.  

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине и Одељење за комуналне делатности, имовинско-
правне и стамбене послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће.  
  

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ “ВЕРА ГУЦУЊА“ 
СОМБОР СА ФИНАНСИЈСКИМ       ПОКАЗАТЕЉИМА ЗА 
2018. ГОДИНУ 
 ПУ“ Вера Гуцуња“ Сомбор је у обавези да поднесе 
Извештај о раду за протеклу годину оснивачу у складу са Одлуком о 
оснивању Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор ( „Сл. лист 
Града Сомбора, бр.12/2018). У извештају ће бити приказан рад 
предшколске установе у 2018. години. 
              
 ОБРАЂИВАЧ: Директор и Управни одбор установе. 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора 
 
 5. УСВАЈАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ СА КОНСОЛИДОВАНИМ 
ИЗВЕШТАЈЕМ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
 Образложење: Обавеза Одељења по Закону о буџетском 
систему. 
 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018.год. 
 Образложење: Овим материјалом биће приказане све 
активности које је спровео ТОГС током 2018.године, са посебним 
нагласком на остварене приходе и извршене расходе током 2018. 
године. 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој. 
 ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбора 
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               7. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ТРОМЕЂЕ СА ПЕШАЧКИМ МОСТОМ 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство. 
 ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбор. 
 
 8. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТВА СА 
ТУРИСТИЧКИМ РИЗОРТОМ НА ДУНАВУ 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 9. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ РАНЧЕВО 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 10. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 50 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 11. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БЕЗДАНА, КОЛУТА И 
БАЧКОГ БРЕГА 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 12. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 81 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 13. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 14. ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА 
ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА У ГРАДУ СОМБОРУ 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

15. ОДЛУКА О ПОДИЗАЊУ, ОДРЖАВАЊУ И 
УКЛАЊАЊУ СПОМЕНИКА И СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
16. ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О ГЛАВНОМ 

УРБАНИСТИ ГРАДА СОМБОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СОМБОРА 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 17. ДОНОШЕЊЕ ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ 
КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СОМБОРА 
 Потребно је јасније прописати услове држања кућних 
љубимаца на територији града. 
 

       ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове и Одељење инспекције и 
комуналне полиције 

       ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

 18. ОСТАЛО ПО ПРЕДЛОГУ ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕДЛАГАЧА 
 
 
 
 
 

 III  ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 
 1. ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 

Образложење: Обавеза Одељења по Закону о буџетском 
систему и Одлуци о буџету града Сомбор за 2019. годину 

 
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
 2. УСВАЈАЊЕ  ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА СОМБОРА  

Образложење: Обзиром да је ступио је на снагу Закон о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, 
а који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије број 87 
од 13. новембра. 2018. године, уколико се укаже потреба, у оквиру 
ове тачке дневног реда извршила би се израда нове наведене Одлуке 
у складу са подзаконским актима чије се доношење очекује у 
наредном периоду,  а који ће ближе дефинисати начине и услове 
примене одређених одредаба овог Закона. 
 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој (послови ванредних ситуација и одбране). 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбора. 
 
 3. ИНФОРМАЦИЈА О АКТУЕЛНИМ 
МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СОМБОРА 

Образложење: Град Сомбор је активни учесник у 
припреми и реализацији више пројеката прекограничне сарадње а 
који се финансирају од стране донатора. Овом информацијом би се 
одборницима Скупштине града Сомбора дао пресек тренутних стања 
свих одобрених пројеката који су у реализацији, као и пројеката чија 
се припрема и реализација очекује у наредном периоду. 
 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбора. 
 
 4. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 Потребно је прописати услове држања домаћих животиња 
на територији града по зонама, обзиром да поједине одредбе важеће 
одлуке престају да важе од 2020. године. 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове и Одељење инспекције и 
комуналне полиције  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 6. ОСТАЛО ПО ПРЕДЛОГУ ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕДЛАГАЧА 

 
 

 IV ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 
 
 1. ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 Образложење: Обавеза Одељења по Закону о буџетском 
систему и Одлуци о буџету града Сомбор за 2019. годину 

 
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 Образложење: Законска обавеза 

 
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
 3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈКП  ЧИЈИ 
ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД СОМБОР ЗА 2020. ГОДИНУ. 
 Образложење: Полазећи од одредби Закона о јавним 
предузећима, Закона о буџетском систему, Меморандума о буџету и 
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економској и фискалној политици и других закона као и 
одговарајућих подзаконских аката који регулишу ову материју, 
неопходно је да Скупштина локалне самоуправе да сагласност на 
Програме пословања за  ЈКП и ЈП  чији је оснивач град Сомбор за 
2020.годину. 
         Програм пословања садржи, нарочито: планиране изворе 
прихода и позиције расхода по наменама; планирани начин расподеле 
добити јавног предузећа; елементе за целовито сагледавање политике 
цена, производа и услуга; као и политике зарада и запослености у том 
предузећу који се утврђују у складу са политиком пројектованог 
раста цена и зарада коју утврђује Влада РС за годину за коју се 
Програм доноси; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, 
спортске активности, пропаганду и репрезентацију, као и 
критеријуме за одређивање зарада председника и чланова надзорног 
одбора.  
 

ОБРАЂИВАЧ:Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој, Одељење за комуналне делатности, имовинско 
правне и стамбене послове и Одељење за финансије. 

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће Града Сомбора. 
 
 4. ПРОГРАМИ РАДА ЈАВНИХ УСТАНОВА ИЗ 
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ, 
КОЈЕ СЕ У ЦЕЛИНИ ИЛИ ПРЕТЕЖНИМ ДЕЛОМ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА. 
 Образложење: Програмима рада јавних установа планирају 
се најзначајније активности у задовољавању основних потреба 
грађана у овим областима, а у складу са финансијским могућностима 
градског буџета и других извора финансирања. 

 
ОБРАЂИВАЧ: Директори и управни одбори јавних 

установа 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора 
 

 5. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 6. ОСТАЛО ПО ПРЕДЛОГУ ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕДЛАГАЧА. 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:   020-3/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

 
210. На основу члана 10. става 4. Одлуке о оснивању 

Центра за стручно усавршавање запослених у образовању града 
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 23/2018) и члана 38. Статута 
града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 22/2016-пречишћен 
текст), Скупштина града Сомбора на 30. седници одржаној дана 
17.12.2018.г., донела је  
 

РЕШЕЊЕ  
 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОБРАЗОВАЊУ СОМБОР 

 
I 
 

 МИЛАН СТАКИЋ, проф.физичког васпитања из 
Сомбора, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора Центра за 
стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, на период 
најдуже до шест месеци. 
 

II 
 

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

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:    02-325 /2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

211. На основу члан 13. и 14. Одлуке о оснивању Центра за 
стручно усавршавање запослених у образовању града Сомбора („Сл. 
лист града Сомбора“, бр. 23/2018) и члана 38. Статута града Сомбора 
(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина 
града Сомбора на 30. седници одржаној дана 17.12.2018.год., донела 
је  
 

РЕШЕЊЕ  
 О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СОМБОР 
 
I 
 

 У  Управни одбор Центра за стручно усавршавање 
запослених у образовању Сомбор ИМЕНУЈУ СЕ: 
 1. МАЈА НАЂ,  председник, представник оснивача 
 2. САНДРА КУСТУРИН,  члан, представник оснивача 
 3. МАРИЈАНА СУВАЉ, члан, представник оснивача 
 4. АЛЕКСАНДРА БОЖИЋ, члан, представник оснивача 
 5. АНЂЕЛИНА ТОПИЋ, члан, представник основног 
образовања 
 6. ЛЕНКА ДВОКИЋ, члан, представник средњег 
образовања 
 7. БОРИСЛАВ СТАНИЧКОВ, члан, представник Школске 
управе. 

II 
 

 У Надзорни одбор Центра за стручно усавршавање 
запослених у образовању Сомбор ИМЕНУЈУ СЕ: 
 1.ДРАГАН ЛЕВИЧАР,  председник, представник оснивача 
 2.МАРИЈАНА СЕКУЛИЋ,  члан, представник установа 
образовања 
 3. АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВИЋ, члан, представник 
Школске управе 

III 
 

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

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:   02-326/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

212. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ СОМБОР 

 
I 

 У Школски одбор Средње школе „Свети Сава“ на 
мандатни период од четири године, именују се: 
 

Из реда запослених: 
1. ДАМИР МАРАВИЋ 
2. НАДА ДАНОЈЕВИЋ 
3. МАРИНА КАИЋ 
 
Из реда родитеља: 
1. СОФИЈА РАДОЈЧИЋ  
2. РАДЕ МИЛИЋ  
3. СНЕЖАНА ВУЈЕВИЋ 
 
Из реда локалне самоуправе:  
1.ДР ГОЈКО ЂУРИЦА 
2.НЕВЕНА ВУЈАДИНОВИЋ 
3.МИЛИЦА СИМЕНДИЋ 

 
II 

Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 
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III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-270/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

213. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ ШКОЛЕ 

СОМБОР 
 
I 

 У Школски одбор Средње пољопривредно-прехрамбене 
школе на мандатни период од четири године, именују се: 
 

Из реда запослених: 
1. ХЕЂИ СТЕВИЦА 
2. МИХАЈЛОВ ИВАНКА 
3. МАЋУШ КАРЛО 
 
Из реда родитеља: 
1. ЖИВКА ЛОВАШ  
2. МАЈДА КУБАТОВ  
3. СЛОБОДАН ВЕСЕЛИНОВИЋ  
 
Из реда локалне самоуправе: 
1. МИЛОВАН ТОПИЋ 
2. ЕГЕЈКО КРСТЕВСКИ   
3. ТАЊА ЧАНКОВИЋ  

 
II 

 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-253/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

214. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" СОМБОР 

 
I 

У Школски одбор Основне школе "Доситеј Обрадовић" 
Сомбор на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених:  
1.СЛАВИМИРКА ПЛЕЋАШ ПЕТРОВИЋ 
2.САША САУЛИЋ 
3.РОБЕРТ КАТОНА 

 
Из реда родитеља:  
1.ВЛАДИМИР МАЈСКИ 
2.САЊА РАСТОВИЋ-СТОЈАНОВИЋ 
3.ЗОРИЦА ГОЛУБОВИЋ 

 

Из реда локалне самоуправе: 
1. ЗОРАН БОЈИЋ   
2.  ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЋ   
3. ЖЕЉКО ВУКША  

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-296/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

215. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ИВО ЛОЛА РИБАР" СОМБОР 

 
I 

У Школски одбор Основне школе "Иво Лола Рибар" 
Сомбор на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених:  
1.МАРИНКО КОВАЧЕВИЋ 
2.КАТАЛИН ЂУРЂЕВ 
3.ЛАТА ЈОВАНОВИЋ 

 
Из реда родитеља:  
1.НЕМАЊА ШИЈАК 
2.СИНИША РАДИШИЋ 
3.СНЕЖАНА СТАМАТОВИЋ 

 
Из реда локалне самоуправе:  
1. СИБИЛА ВУЈОВИЋ 
2. НИКОЛА ЂУРИЋ  
3. ИГОР КАРАПАНЏА  
 

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
  

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-275/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

216. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ЛАЗА КОСТИЋ" ГАКОВО 

 
I 

У Школски одбор Основне школе "Лаза Костић" Гаково на 
мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених: 
1.ДИЈАНА ШЋЕКИЋ  
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2.ГОРАН СКРОБОЊА 
3.АЛЕКСАНДАР ЛЕСКУР 

 
Из реда родитеља: 
1.МАРИЈА ГРОЗДИЋ 
2.ТАЊА БЕРЕТИЋ 
3.БИЉАНА ТОМИЋ 

 
Из реда локалне самоуправе:  
1. СИМО МАРКОВИЋ 
2.  ДРАГАН ЛЕВИЧАР  
3.  РАДА ДЕЛИЋ 
 

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:   02-310/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                              Прим.др Зоран Парчетић с.р     
 
 

217. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "МОША ПИЈАДЕ" БАЧКИ БРЕГ 

 
I 

У Школски одбор Основне школе "Моша Пијаде" Бачки 
Брег на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених: 
1.РЕНАТА КОПОРАН 
2.КАТА ВРАНИЋ 
3.ТАМАРА ЛЕРИЋ 

 
Из реда родитеља: 
1.АНДРЕЈ КОШЕЦ 
2.МАНДА РИЦА 
3.МАРИЈА РАДИЧЕВ 

 
Из реда локалне самоуправе: 
1. КАТАРИНА ИЛИЋ  
2.  МИЛОРАД СТОЈНИЋ  
3.  МИЈО КРИШТО  

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

  
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
  

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-309/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

218. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ОГЊЕН ПРИЦА" КОЛУТ 

 
I 

У Школски одбор Основне школе "Огњен Прица" Колут на 
мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених: 
1.ВЛАДИМИР ПЕУРАЧА 
2.ГОРДАНА ТАНИЋ 
3.МАРИЈА ДЕЛИЋ 

 
Из реда родитеља:  
1.МИЛАНА КРУШКОВИЋ 
2.ДРАГАН ШОБАТ 
3.МИОДРАГ СТОЈАНОВИЋ 

 
Из реда локалне самоуправе:  
1. МИЛАН ВЛАИСАВЉЕВИЋ  
2. ЈЕЛЕНА ФОРЕТИЋ  
3. МАРКО ЕРЦЕГ  
 

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-306/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

219. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "КИШ ФЕРЕНЦ" ТЕЛЕЧКА 

 
I 

У Школски одбор Основне школе "Киш Ференц" Телечка 
на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених:  
1.АНДРЕЈА ПЕШУТ 
2.ЕВА СИЧ 
3.ИБОЈА ЗАРИЋ ПОШИЋ  

 
Из реда родитеља:  
1.АНАСТАЗИЈА МАКО  
2.КРИСТИНА АДОР 
3.БАЛОГ АТИЛА 

 
Из реда оснивача:  
1. ИШТВАН ПОРКОЛАБ 
2.  ПАТАЈИ АНАМАРИЈА  
3. МОНИКА ВАРГА-ГУЉАШ  
 

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-291/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                              Прим.др Зоран Парчетић с.р     
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220. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ПЕТАР КОЧИЋ" РИЂИЦА 

 
I 

У Школски одбор Основне школе "Петар Кочић" Риђица 
на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених: 
1.СЛОБОДАНКА ВУЛИН  
2.АИДА ГУНДИЋ 
3.ВАЊА МАРЈАНОВИЋ 

 
Из реда родитеља:  
1.НЕДЕЉКА ИЛЕШ 
2.МАЈА МИЈИЋ 
3.МИРЈАНА ПУПОВАЦ 

 
Из реда локалне самоуправе:  
1. МИЛАН НИКОЛИЋ  
2. ДРАГИЦА ЛАЛИЋ  
3. ЗДРАВКО ПУПОВАЦ  

 
II 

 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-294/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                              Прим.др Зоран Парчетић с.р     
 
 
 

221. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ПЕТЕФИ ШАНДОР" ДОРОСЛОВО 

 
I 

У Школски одбор Основне школе "Петефи Шандор" 
Дорослово на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених: 
1.ДЕНЕШ ЧЕРНАИ 
2.РАДМИЛА ПЕРТЛ 
3.АНЂЕЛИНА ТОПИЋ 

 
Из реда родитеља:  
1.АДЕЛА ХЕНЧАР 
2.ЈАНА КЉАИЋ 
3.ВОЈИСЛАВА ЈУРУКОВСКИ  

 
Из реда локалне самоуправе:  
1. ДРАГАНА БЕЛИЋ  
2. ГОРДАНА ТОРОДОВИЋ  
3. СИЛАРД КИРАЉ  
 

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-279/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

222. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ СОМБОР 

 
I 

У Школски одбор Школе за основно образовање одраслих 
Сомбор на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених : 
1.ПЕТРАНА ЈАКОВИЋ 
2.СТЕВАН ОРШОШ 
3.МАРИЈА ОЛУЈИЋ 
4.АНА ЕРИЋ 

 
Из реда локалне самоуправе: 
1.ЈЕЛЕНА СТАКИЋ 
2.МИЛЕНА КОСТИЋ 
3.СЛОБОДАНКА ДРАГИЧЕВИЋ ВАГИЋ 

 
II 

 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
  

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-301/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 

223. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" 

СТАНИШИЋ 
 
I 

У Школски одбор Основне школе "Иван Горан Ковачић" 
Станишић на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених:  
1.СВЕТЛАНА КАЛАЈЏИЋ 
2.ЈОСИП ХАЛЕР 
3.ГОРДАНА ДРЕЗГИЋ 

 
Из реда родитеља: 
1.МАРИЈА РОНЧЕВИЋ 
2.ДАРИО НУРАДИН 
3.МАРКО ГУНДИЋ 
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Из реда локалне самоуправе:  
1. ДРАГАН ОЛУЈИЋ  
2. ЈЕЛЕНА РАДИНОВИЋ  
3. НАТАША КОМНЕНОВ  

 
II 

 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-298/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

224. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "НИКОЛА ТЕСЛА" КЉАЈИЋЕВО 

 
I 

У Школски одбор Основне школе "Никола Тесла" 
Кљајићево на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених: 
1.ДУШАН МРКОЊИЋ 
2.СНЕЖАНА НИКОЛИЋ 
3.НЕНАД ДРАГИЋ 

 
Из реда родитеља: 
1.ДЕЈАНА МУДРИЋ  
2.МИРОСЛАВ ИЛИЋ 
3.ЗОРИЦА МИЛИЋ 

 
Из реда локалне самоуправе:  
1. МИРОСЛАВ НИКШИЋ 
2.  ДАНИЈЕЛА ИВАНОВИЋ  
3.  МАРКО МАКСИМОВИЋ 
 

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-278/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

225. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“ ЧОНОПЉА 

 
I 

У Школски одбор Основне школе „Мирослав Антић“ 
Чонопља на мандатни период од четири године, именују се: 

 

Из реда запослених:  
1.МИЛАН МАРИЋ 
2.МАРИЈА РАДУЛОВИЋ 
3.НЕВЕНКА ЏИНИЋ 

 
Из реда родитеља:  
1.САНДРА ДИВНИЋ 
2.СОФИЈА БОШЊАК 
3.ТИНА ЂИПАЛО ЋАЋИЋ 

 
Из реда локалне самоуправе:  
1. ДУШАН БАТАЛО  
2. РАДЕ МАРЈАНОВИЋ  
3. КРИСТИНА ЛИВАДА  

 
II 

 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-269/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                 Прим.др Зоран Парчетић с.р  
 
 

226. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ "ПЕТАР КОЊОВИЋ" СОМБОР 

 
I 

У Школски одбор Музичке школе "Петар Коњовић" 
Сомбор на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених: 
1.ДЕЈАН КУЈУНЏИЋ 
2.СТАНИСЛАВА СТОЈИСАВЉЕВИЋ 
3.АЛЕКСАНДРА СПАСОЈЕВИЋ 

 
Из реда родитеља: 
1.ДУШИЦА ТЕРЗИН 
2.НИКИЦА ЦВЕТИЋАНИН 
3.САЊА ШЕВО 

 
Из реда локалне самоуправе: 
1.ЈОВАН ПРЕРАД 
2.ЉУБОМИР ФИЛАКОВИЋ  
3.МАРИЈАНА СЕКУЛИЋ СУВАЉ  

 
II 

 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
  

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-299/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                Прим.др Зоран Парчетић с.р   
 
 

227. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "22. ОКТОБАР" БАЧКИ МОНОШТОР 

 
I 

У Школски одбор Основне школе "22. октобар" Бачки 
Моноштор на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених: 
1.ТАТЈАНА КОВАЧ 
2.МИРЈАНА БАЛАЖ 
3.МАРИЈА ХОРВАТ 

 
Из реда родитеља:  
1.СОЊА ЗЕТОВИЋ 
2.ВЕСНА ПЕТРОВАЦ 
3.МИРА МАЂАР 

 
Из реда локалне самоуправе: 
1. МАРКО КАРАЈКОВ   
2. ВЕСНА БЕНИЋ ТУРКАЉ  
3. СОЊА САНТО  

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
  

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-277/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

228. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "АВРАМ МРАЗОВИЋ" СОМБОР 

 
I 

У Школски одбор Основне школе "Аврам Мразовић" 
Сомбор на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених:  
1.МОНИКА ВУК 
2.ДУШАН ШАПОЊА 
3.САША КАТАЧИЋ 

 
Из реда родитеља: 
1.БОЈАНА ТУРНШЕК 
2.МАЈА ПАРЧЕТИЋ 
3.КАРЛА СЕЛИХАР 

 
Из реда локалне самоуправе:  
1. МИЛЕНА ДЕСПОТ  
2. ЈЕЛЕНА МИШКОВИЋ  
3. МАРИЈА ШАРКЕЗИ  
 

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 

 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:   02-276/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

229. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "АЛЕКСА ШАНТИЋ" АЛЕКСА 

ШАНТИЋ 
 
I 

У Школски одбор Основне школе "Алекса Шантић" 
Алекса Шантић на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених: 
1.ТАТЈАНА МАНДИЋ 
2.НЕВЕНА КАЛИНИЋ  
3.ЉИЉАНА ГАЛЕТИН БАКИЋ 

 
Из реда родитеља:  
1.НИКОЛИНА СТЕВИЋ 
2.ТАМАРА ПАЈИЋ 
3.АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВИЋ 

 
Из реда локалне самоуправе: 
1. ЈАСМИНА ВРКИЋ   
2. ЈОВАНА МИЋЕВИЋ  
3. ВЕСНА БАТАЛО  

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
  

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-307/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                 Прим.др Зоран Парчетић с.р  
 
 

230. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ СТАПАР 

 
I 

У Школски одбор Основне школе „Бранко Радичевић“ 
Стапар на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених:  
1.ТИЈАНА ФРАНЦУЗ 
2.МИЛЕНА ЗРНИЋ 
3.РАСТКО СТОКАНОВ 

 
Из реда родитеља: 
1.ВЕСНА СТАЈШИЋ 
2.БИЉАНА ИНЂИЋ 
3.ЉИЉАНА ЛЕКИЋ 

 
Из реда локалне самоуправе:  
1. БОЖАНА ЈЕРЕМИЋ 
2. ЛАЗАР КАТАНИЋ  
3. ЦВЕТИСЛАВКА ЗАВИШИН   
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II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
  

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-280/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

231. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ" СОМБОР 

 
I 

У Школски одбор Основне школе "Никола Вукићевић" 
Сомбор на мандатни период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених:  
1.МАРТИЋ МИРА 
2.РАШКОВИЋ АЛЕКСАНДРА 
3.МИЛИЋ СНЕЖАНА 

 
Из реда родитеља: 
1.ОГРИЗОВИЋ ДУШАН 
2.НИКОЛИЋ САВО 
3.ЈОЦИЋ СТАНИСЛАВА 

 
Из реда локалне самоуправе:  
1. ЈОВАНА ЛУКИЋ 
2. ДАНИЈЕЛА БОЖОВИЋ  
3.  ДАНА КОВАЧЕВИЋ  

 
II 

 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-297/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 

232. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора на 30. седници одржаноj  17.12.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА 

ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ“ СОМБОР 
 
I 

У Школски одбор Школе за основно и средње образовање 
са домом "Вук Караџић" Сомбор на мандатни период од четири 
године, именују се: 

 

Из реда запослених: 
1.СПОМЕНКА ШЕШЕВИЋ 
2.СОФИЈА МАНДАРИЋ 
3.НЕВЕНА КОВЧИН 

 
Из реда родитеља: 
1.ДРАГИЦА БАНИЋ 
2.КОСТА БУГАРСКИ 
3.МАРИЈА МАЛБАША 

 
Из реда локалне самоуправе: 
1.СТАНИСЛАВ ПОКРАЈАЦ 
2.ЛАЗО ТАНАСИЋ 
3.БРАНИМИР ТРБОЈЕВИЋ 

 
II 

 Мандат Школском одбору почиње конституисањем, после 
истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-289/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

233. На основу члана 60. Закона о пољопривредном 
земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 
112/2015 и 80/2017) и члана 38. став 1. тачка 6. Статута града 
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2008, 6/2013 и 4/2015 
односно 22/2016 пречишћен текст), Скупштина града Сомбора на 
својој 30. седници одржаној дана 17.12.2018.  године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗРАДУ  
ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
I 
 

 У Решењу о образовању Комисије за израду Предлога 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта  града Сомбора за 2019. годину ("Сл. лист града Сомбора" 
број 9/2018) у тачки II у ставу 1. тачка 6. се мења тако што се 
уместо речи „Милан Чанковић“ уносе речи „Владимир Сабадош“. 
  

II 
 

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

 
  

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-328 /2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 17.12.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
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Акт Градоначелника  
 
 
234.  На основу члана 58. Статута града Сомбора („Сл.лист 

града Сомбора“, бр. 22/16 -пречишћен текст),  градоначелница града 
Сомбора, д о н о с и  

 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА, 

ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О 
МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА И 

ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ 
ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
I 

 
У Радни тим за израду Елабората, предлога одлуке о 

мрежи јавних предшколских установа и предлога одлуке о мрежи 
јавних основних школа на територији града Сомбора, ИМЕНУЈУ СЕ:  
 

1. Немања Сарач,члан Градског већа за област културе и 
образовања, председник 

2. Борислав Станичков, начелник Школске управе Сомбор 
3. Александра Милошевић, просветни саветник Школске 

управе Сомбор 
4. Зоран Борак, председник актива директора основних 

школа 
5. Срђан Луковић, просветни инспектор 
6. Силард Јанковић, члан Градског већа за националне 

мањине и верске заједнице 
7.  Горан Тодорић, начелник Одељења за образовање. 

 
II 
 

Радни тим се именује на период до окончања мера и 
активности утврђених Одлуком о мрежи јавних основних школа на 
територији града Сомбора. 

  
III 

 
Задаци Радног тима су: 

 Израда елабората са развојним планом за 
припрему одлуке о мрежи јавних предшколских 
установа и одлуке о мрежи јавних основних 
школа;  

 Израда предлога одлуке о мрежи јавних 
предшколских установа и предлога одлуке о 
мрежи јавних основних школа на територији 
града Сомбора; 

 Обавља и друге послове за припрему дате 
одлуке као и послове везане за реализацију исте. 

IV 
 

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

 
 

РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 02-317/2018-II 
Дана: 30.11.2018. год.                   ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
          С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 247  Службени лист града Сомбора Број 23– 17.12.2018. 
 
Р.бр.                              Акта Скупштине                               Бр./Стр. 
 
198. Одлука о буџету града Сомбора за 2019. годину ......... 23/207 
 
199. Одлука о оснивању Центра за стручно усавршавање 
запослених у образовању града Сомбора  ............................. 23/207 
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реализацију пројекта Центар за третман отпада на депонији 
Ранчево у Сомбору .................................................................... 23/235 
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- Прилог – 

 
-Прилог 1 - Буџет града Сомбора за 2019. годину 
 
-Прилог 2 - Уз Одлуку о изради Плана детаљне регулације дела 
блокова 17 и 18 у Бачком  Моноштору – ромско насеље – 
графички приказ 
 
-Прилог 3 - Уз Одлуку о изради Плана детаљне регулације дела 
блокова 17 и 18 у Бачком  Моноштору – ромско насеље – Решење 
о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
за израду  Плана детаљне регулације дела блокова 17 и 18 у 
Бачком Моноштору – ромско насеље  
 
-Прилог 4 - Уз Одлуку о доношењу измена и допуна Плана 
генералне регулације насељеног места Дорослово  
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Издавач: Скупштина града Сомбора 

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


