
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДАСОМБОР 

Број 8 Сомбор,09.05.2019.године ГодинаХII 
 

Акта Скупштине града  
 

 
61. На основу одредби Уредбе о мерама за сузбијање и 

уништавање коровске биљке амброзија – Ambrosia artemisiifolia L. 
(spp) („Службени гласник“ РС, бр.69/2006), Инструкције 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 321-
01-1305/2006-11  од 31.05.2007. године и  члана 39. став 1. тачка 6. 
Статута града Сомбора („Службени лист града Сомбора“ број 
2/2019), Скупштина Града Сомбора на својој 33. седници, одржаној 
дана   09.05.2019. године доноси 
        

О Д Л У К У 
О MЕРАМА, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ТРАЈНОГ 

УНИШТАВАЊА КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ 
  (Аmbrosia  Artemisiifolia) 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одређују се мере, услови, начин и поступак 

сузбијања и трајног уништења алергенe коровске биљке амброзије, 
(ambrosia artemisiifolia) (у даљем тексту: амброзија) као делатност од 
општег интереса ради спречавања штете коју она наноси. 

 
Члан 2. 

 
 „Власници, односно корисници парцела у грађевинском 

реону града Сомбора укључујући грађевински реон приградско-
салашких насеља и грађевински реон насељених места на територији 
града Сомбора, дужни су да сузбијају и уништавају амброзију на 
истим“. 

Члан 3. 
 

Трајно уништавање биљке амброзије обухвата уништавање 
ове биљке хемијски дозвољеним препаратима, применом 
агротехничких мера и на механички начин – кошењем и чупањем 
стабла биљке заједно са кореном.       

 
Члан 4. 

 
Када  комунални инспектор сазна, непосредним опажањем, 

на основу информација од стране Пољопривредне службе Сомбор 
или на основу информација од стране грађана или на други начин, за 
присуство амброзије на територији из члана 2. ове Одлуке , у року од 
три дана од дана сазнања, доставља писмено обавештење правним и 
физичким лицима да су обавезни да на површинама чији су власници 
односно корисници или држаоци, униште амброзију у року од седам 
дана од пријема обавештења. 

 
Члан 5. 

 
Комунални инспектор, након истека остављеног рока, 

контролише да ли је извршено уништавање амброзије.  
Ако на површинама није извршено уништавање амброзије, 

комунални инспектор без одлагања обавештава фитосанитарног 
инспектора. 

Члан 6. 
 

Фитосанитарни инспектор, у року од три дана, субјекту 
који није поступио по обавештењу комуналног инспектора, издаје 
решење о обавезном уништавању амброзије са остављеним роком за 
извршење решења ОДМАХ.  

 
Решењем се одређује да ће се, ако именованo лице не 

изврши уништавање амброзије у остављеном року, уништавање 
амброзије извршити од стране овлашћеног субјекта и то о трошку 
лица које није поступило по решењу о обавезном уништавању 
амброзије у датом року. 

 
 

Члан 7. 
 

Надзор над применом ове Одлуке врше комунални 
инспектори Одељења инспекције и комуналне полиције Градске 
управе града Сомбора.                                         

Члан 8. 
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о мерама, начину и условима  трајног уништавања коровске 
биљке амброзије (Аmbrosia Artemisiifolia) („Службени лист Града 
Сомбора", број 5/2015 и 24/2016). 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Сомбора". 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                      ЗАМЕНИК 
Број:  352-524/2019-I                                       ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 09.05.2019. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 
 

62. На основу  чл. 11. и 12. Закона о поступку уписа у 
катастар непокретности и водова (Сл. гласник РС бр. 41/2018 и 
95/2018)  и члану 39. Статута града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора", бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је на 33. седници 
која је одржана дана  09.05.2019. године, донела 
 
 

ОДЛУКА 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О НАЧИНУ РАСПОЛАГАЊА, ОДРЖАВАЊА И УПРАВЉАЊА 
СА НЕПОКРЕТНОСТИМА КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА СОМБОРА  
 

Члан 1.  
 

Члан 17. Одлуке о начину располагања, одржавања и 
управљања са непокретностима које су у јавној својини града 
Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр.11/2018, - у даљем тексту 
„Одлука“), мења се и гласи:“ 

 
Град отуђује неизграђено грађевинско земљиште (у даљем 

тексту: грађевинско земљиште) ради изградње, у складу са планским 
документом, на основу кога се издају локацијски услови, односно 
грађевинска дозвола и програмом отуђења грађевинског земљишта. 

Обавезни елементи уговора о отуђењу грађевинског 
земљишта које се налази у Индустријској зони су уговорна казна за 
случај непривођења намени прибављеног грађевинског земљишта у 
уговореном року и она износи 0,5% од уговорене купопродајне цене 
за сваки месец прекорачења уговореног рока и рок за привођење 
намени од 3 (три) године од закључења уговора о отуђењу, што значи 
да у том року купац/инвеститор мора прибавити  извештај комисије 
за технички преглед којим је утврђено да је објекат подобан за 
употребу са предлогом за издавање употребне дозволе за објекат који 
гради. 

Купац неће бити одговоран за неиспуњење, или кашњење у 
испуњењу обавеза из овог члана када су њихови узроци ван контроле 
Купца укључујући, али се не ограничавајући на потребу евентуалне 
ремедијације земљишта, рат, побуне, друштвене немире, штрајкове, 
локаут, природне појаве, пожар, забране увоза или друге сличне 
радње или мере државних органа, престанак дистрибуције енергије, 
или неки други неуобичајен догађај који је независан од радње Купца 
и који спречава испуњење, или благовремено испуњење обавеза из 
овог члана и не може бити избегнут или превазиђен без неразумних 
трошкова или напора. 
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Потписом Уговора о отуђењу непокретности из става 3. 
овог члана, купац ступа у посед предметне непокретности, а право 
својине на истој стиче ако  у року од 3 године од закључења уговора, 
прибави извештај комисије за технички преглед којим се констатује  
да је објекат подобан за употребу са предлогом за издавање 
употребне дозволе за објекат који гради из става 3. овог члана.  

 
Програм из става 1. овог члана, односи се на 

непокретности које се налазе у Индустријској зони у Сомбору, и  
доноси га  Градско веће Града Сомбора (у даљем тексту: Градско 
веће).  

Члан 2. 
 

Ставови 1. и 2. члана 48. мењају се и гласе:“ 
 
Ако лице које је закључило уговор у складу са чланом 24. 

став. 1. ове одлуке не изврши уговорну обавезу плаћања уговорене 
цене грађевинског земљишта, Скупштина једнострано раскида 
уговор и покреће поступак за поништај закључка из члана 23. ове 
одлуке. 

Одлуку о поништају закључка о отуђењу грађевинског 
земљишта доноси Градско веће на предлог Одељења.“ 

 
Члан 3. 

 
Члан 51. Одлуке, мења се и гласи:“ 
 
Сви захтеви за отуђење непокретности у јавној својини 

града Сомбора и других захтева за решавање о појединачним 
правима и обавезама, поднетих до дана ступања на снагу ове Одлуке, 
наставиће се по одредбама ове Одлуке“. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у "Службеном листу Града Сомбора".  
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  464-81/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 09.05.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 

63. На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016- 
др.Закон и 47/2018), члана 6. Одлуке о подизању и одржавању 
споменика и скулптуралних дела на територији града Сомбора („Сл. 
лист града Сомбора“, бр. 9/2010) и члана 39. Статута града Сомбора 
(„Службени лист Града Сомбора“ број 2/2019), Скупштина града 
Сомбора је, на 33. седници, одржаној дана 09.05.2019. године,  донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о првим изменама и допунама Решења о именовању комисије 
 за подизање споменика и постављање скулптуралних дела 

 
Члан 1. 

 
Мења се  члан 1. став 1. тачка 3.  Решења о именовању 

комисије за подизање споменика и постављање скуптуларних дела 
тако да гласи: 

„3. Милан Степановић, завичајни историчар и публициста, 
издавач и уредник, за члана“ 

 
Члан 2. 

 
Oстале одредбе Решења број бр. 02-282/2016-I од 

21.07.2016.год. „Службени лист Града Сомбора”, бр. 13/2016 остају 
непромењене. 

 
Члан 3. 

 
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-122/2019-I                                           ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 09.05.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 

64. На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („ 
Службени гласник РС“, бр.51/09, 99/11-други закон и 44/18-други 
закон), члана 3. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 
16/18) и члана  39. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", 
бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је на 33. седници која је 
одржана дана  09.05.2019. године, донела: 
 
 
                 

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
ПРАВИЛНИКА  

О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ 
ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА  

КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД СОМБОР 
 
 

Члан 1. 
 

У члану 3. Правилника о финансирању и суфинансирању 
програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за Град 
Сомбор („Сл. лист Града Сомбора“ бр.08/2017), у даљем тексту 
„Правилник“, иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:     

 
„Годишњи план расписивања јавних конкурса надлежни 

орган објављује најкасније до 31. јануара на званичној интернет 
страници органа и доставља Канцеларији за сарадњу са цивилним 
друштвом“. 

 
Члан 2. 

 
Члан 6. Правилника мења се и гласи:“ 
 
„Јавни позив за учешће на конкурсу садржи: једну или 

неколико сродних области од јавног интереса; ко може бити учесник 
конкурса; рок за подношење пријава; обим средстава која се 
додељују; преглед конкурсне документације коју је потребно 
доставити, уз попуњен образац предлога програма; трајање програма; 
ближа мерила и допунске критеријуме чијом применом се врши 
вредновање пријављених програма, са јасним системом за вредовање 
сваког појединачног критеријума, односно упућивање на службено 
гласило у коме је објављен пропис којим су утврђена ближа мерила и 
допунски критеријуми за вредновање програма.“ 

 
 

Члан 3. 
 

Члан 15. Правилника, мења се и гласи: 
 
„Комисија утврђује листу вредновања и рангирања 

пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од 
дана истека рока за подношење пријаве. 
  

Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној 
интернет страници надлежног органа и на порталу е‒Управа. 
  

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и 
приложену документацију у року од три радна дана од дана 
објављивања листе из става 1. овог члана. 
  

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају 
право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. 
  

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, 
надлежни орган  доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

 
Након одлуке о приговору, Комисија  доставља Градском 

већу предлог програма/пројекта који ће се финансирати и 
суфинансирати из буџета града Сомбора који садржи и предлог 
износа опредељених средстава. 

 
Градско веће, на основу предлога Комисије доноси  

Одлуку о расподели средстава из буџета града Сомбора за 
финансирање и суфинансирање програма/пројеката у року од 15 дана 
од дана достављања предлога.  

 
Одлука о додели средстава доноси се у форми решења које 

доноси градоначелник и које је коначно. 
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Члан 4. 
 
Ове Измене и допуне Правилника о финансирању и 

суфинансирању програма/пројеката удружења који су од јавног 
интереса за Град Сомбор ступају на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".  
 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  022-17/2019-I                                           ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 09.05.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 

65. На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гл.РС“ бр.15/16) и чланова 51. став 1.  Одлуке о 
промени оснивачког акта ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР („Сл.лист 
Града Сомбора бр. 25/16), и члана 39. став 1. тачка 12. Статута Града 
Сомбора („Сл.лист Града Сомбора“ бр.02/19) Скупштина Града 
Сомбора на 33. седници одржаној дана 09.05.2019. године, донела је  

 
 

РЕШЕЊЕ О 
ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР 

 

I 

СЕКУЛИЋ ДУШКУ, професору из Сомбора, ПРЕСТАЈЕ 
функција вршиоца дужности директора ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР 
са 09.05.2019. године. 

II 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-123/2019-I                                           ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 09.05.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 

 
 
 
 

66. На основу члана 25. и 52. Закона о јавним предузећима 
(„Сл.гл.РС“ бр.15/16) и чланова 36. и 56. Одлуке о промени 
оснивачког акта ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР („Сл. лист Града 
Сомбора бр. 25/16), и члана 39. став 1. тачка 12. Статута града 
Сомбора („Сл.лист Града Сомбора“ бр.02/19) Скупштина града 
Сомбора на 33. седници одржаној дана 09.05.2019. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ О 
ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР 
 

I 
 

СЕКУЛИЋ ДУШКО, професор из Сомбора, ИМЕНУЈЕ 
СЕ за вршиоца дужности директора ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР, са 
10.05.2019. године, до именовања директора по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже до годину дана. 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-124/2019-I                                           ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 09.05.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 

 
 
 
 

 67. На основу члана 13. и 14. Одлуке о оснивању Установе 
за културу градски музеј Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 
12/2011) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је на 33. седници, 
одржаној 09.05.2019. године, донела 
 

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

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ 

 ГРАДСКИ МУЗЕЈ СОМБОР 
 
 
I 
 

 Из Управног одбора Установе за културу Градски музеј 
Сомбор, РАЗРЕШАВА СЕ: 
 КЛАРА ОБЕРАЈТЕР, члан из реда оснивача. 
 

II 
 

 У Управни одбор Установе за културу Градски музеј 
Сомбор ИМЕНУЈЕ СЕ, до истека мандата: 
 КРИСТИНА БЕЊА, за члана из реда оснивача. 
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 
 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-125/2019-I                                           ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 09.05.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 

 
 
 

Акта Градоначелника  
 

 
68. На основу  члана 44.  Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101-2016 - др. 
закон и 47/2018), Наредбе о предузимању мера за спречавање 
уношења, појаве, откривања , ширења,сузбијања и искорењивања 
заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum Africana) у 
Републици Србији („Сл.гласник РС“ бр. 6/19) и члана 63. став 1. 
тачка 9.  Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбор“ бр. 2/2019),  
доносим следеће 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ Локалног кризног центра   

ради благовременог организовања мера спречавања уношења, 
појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењавања  

заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum Africana)  
на територији града Сомбора 

 
I 

 
Локални кризни центар  ради благовременог 

организовања мера спречавања уношења, појаве, откривања, 
ширења, сузбијања и искорењавања заразне болести Афричке 
куге свиња (Pestis suum Africana) на територији града Сомбора (у 
даљем тексту: Локални кризни центар) се образује у  следећем 
саставу: 

 
1. Веселиновић Негица, председник, ветеринарски 

инспектор (тел.64/8680283), 
2. Антонио Ратковић, члан, заменик градоначелника 

(тел.063/1675-641), 
3. Иван Глигорић, члан, послови ванредних ситуација и 

одбране у ЈЛС (тел.062/238-857), 
4. Миле Сузић, члан, представник ПУ Сомбор 

(тел.06 4/892-8902), 
     Дане Ђаковић, заменик  члана,  представник ПУ Сомбор 
(тел.064/892-8911), 
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5. Данијела Станко,члан, шеф одељења зохигијене ЈКП 
"Чистоћа“ (тел.063/112-5751), 

6. Предраг Ракоњац, члан, представник Сектора за 
ванредне ситуације (тел. 064/8929-564), 

7. дрвет.мед.  Петар Аранитовић, члан, представник 
фирме „Орис“ (тел.063/409-160), 

8. Тешић Милан, члан, председник ЛУ“Западна 
бачка“ (тел:064/296-4677) и  

9. Љубиша Кос, члан, председник ЛУ “Сомбор“ 
(тел.063/450-556)  

II 
 

 Задатак Локалног кризног центра  је да предузима 
одговарајуће мере у складу са Наредбом о предузимању мера за 
спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и 
искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum 
Africana) у Републици Србији ("Сл.Гласник РС" бр. 6/19) а на 
територији града Сомбора. 
 Локални кризни центар  има задатак да сачини предлог 
Плана за управљање кризним ситуацијама и достави га Градском 
већу на разматрање и усвајање. 

 
III 

 
Стручну обраду аката, других материјала, организационе и 

административне послове за Радни тим врши Одељење за привреду, 
туризам и локални економски развој - извршилац на пословима 
ванредних ситуација и одбране. 

 
IV 

 
Мандат Радног тима траје четири године. 

 
V 

 
             Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у „Службеном листу града Сомбора“.  
 
 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  02-104/2019-II                                  
Дана: 16.04.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
 
 

 
69. На основу члана 44. тачка 5. и члана 66. став 4. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон  
101/2016  и 47/2018) и члана 63. Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“ бр. 2/19), доносим  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА  
ЗА ПЛАНИРАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ  

 ГРАДА СОМБОРА 
 

Члан 1. 
 

 Образује се Савет за планирање социјалне политике града 
Сомбора (даље: Савет ), као саветодавно радно тело за дефинисање 
приоритета у области социјалне политике и у складу са тим израду 
нацрта стратешких докумената и акционих планова из ове области, 
иницирање, развој и праћење партнерства између локалне 
самоуправе, са једне стране и институција и организација са друге 
стране на локалном нивоу у овој области.  

 
Члан 2. 

 
Савет за планирање социјалне политике чине 

представници локалне самоуправе, удружења грађана која остварују 
социјално-хуманитарне циљеве, установа и пружалаца услуга 
социјалне заштите са територије града Сомбора. 

 
На основу наведеног, у састав Савета за планирање 

социјалне политике именују се на период од 4 године: 
1. Др Далибор Форгић, председник Савета из реда локалне 

самоуправе, 

2. Др Дарко Косановић, из реда локалне самоуправе, за 
заменика председника Савета 

3. Невена Росић, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Сомбора, за члана  

4. Миодраг Тепавац, из Центра за социјални рад Сомбор,за 
члана 

5. Јагода Дојић, из Геронтолошког центра Сомбор, за члана 
6. Нада Каричет Старчевић, из Дома за децу и омладину 

„Мирослав Антић-Мика“ Сомбор, за члана 
7. Јулијана Чаталинац, из Центра за самосталан живот 

особа са инвалидитетом, за члана 
8. Софија Мандарић, из ШОСО „Вук Караџић“ Сомбор , за 

члана 
9. Биљана Клипа , из Црвеног крста Сомбор, за члана 
10. Јадранка Радојчић, Национална служба за запошљавање 

Сомбор, за члана 
11. Др Јадранка Врањеш Боснић, из Завода за јавно здравље 

Сомбор, за члана 
12. Стеван Оршош, представник ромских НВО,за члана 
13. Маја Лалошевић, из Дома здравља“ др Ђорђе Лазић“ 

Сомбор, за члана 
14. Небојша Гладић, пружалац услуга социјалне заштите, за 

члана. 
 

Члан 3. 
 

 Члановима Савета припада накнада за рад у висини  од 
600,00 динара по одржаној седници.  

Службеницима Градске управе, као и свим осталим 
члановима који плате примају из буџета града Сомбора, а који су 
ангажовани у раду Савета, као стручна лица за остварење задатака и 
циљева, не припада накнада за рад, без обзира на време одржавања 
седнице. 

Чланови Савета имају право на накнаду путних трошкова 
за долазак на седнице у висини путне карте у јавном саобраћају за 
релацију на којој путују. 
 

Члан 4. 
 

Делокруг рада и задаци Савета су: 
o израда социјалних акционих планова за најугроженије 

делове у граду Сомбору, који ће укључити анализу потреба 
најугроженијих група грађана, преглед постојећих ресурса 
за подмиривање тих потреба, као и израду акционих 
планова за побољшање могућих облика задовољавања 
потреба, 

o рангирање по важности потреба становништва у граду 
Сомбору, 

o оснивање партнерских радних група на нивоу Града за 
сваку од рангираних потреба (социјалних приоритета), 

o промовисање партнерских активности, 
o идентификовање приоритетних потреба и потребне помоћи 

како би стручни кадрови имали основу за адекватну 
анализу питања из домена социјалне политике, 

o идентификовање приоритетних потреба и потребне помоћи 
организацијама цивилног друштва и удружењима грађана, 
који се баве социјалним питањима, 

o прибављање додатних финансијских средстава за 
реализацију програма наведених у  стратешким 
документима - акционим плановима града Сомбора, 

o праћење, координирање, мониторинг и евалуација 
спровођења стратешких и акционих планова и припрема 
извештај за надлежне органе, 

o иницирање регионалних, међуопштинских састанака свих 
актера социјалне заштите, или у одређеној приоритетној 
области заштите, са циљем размене информација и 
дефинисања заједничких интереса за функционално 
међуопштинско повезивање ради задовољења потреба свих 
грађана, 

o обављање и свих других послова у складу са основним 
задацима и циљевима ради којих је образован 

 
Члан 5. 

 
Савет доноси Пословник којим се регулише рад Савета. 
Савет може образовати радне тимове за поједина питања 

из области социјалне заштите. 
За обављање појединих стручних послова за потребе 

Савета, Градоначелник  може ангажовати друга правна и физичка 
лица. 
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Стручне и административне послове за потребе Савета 
врши одељење за друштвене делатности, односно координатор 
Савета. За координатора Савета одређује се Марија Јерковић.   

 
      Члан 6. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Сл. лист града Сомбора“. 

 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  02-121/2019-II                                  
Дана: 09.05.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
 

 
Акта Градског већа  

 
 

70. На основу члана 69. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 28. став 2. Закона 
о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 
и 95/2018), члана 33. тачка 12. Одлуке о промени оснивачког аката 
ЈКП "Чистоћа" Сомбор ("Сл. лист града Сомбор", бр. 25/2016 и 
7/2017), члана 67. тачка 2) Статута града Сомбора ("Сл.лист града 
Сомбора", број 2/2019),  Програма пословања ЈКП "Чистоћа" Сомбор 
за 2019.год. на који је дата сагласност на 30. седници Скупштине 
града Сомбора, одржане 17.12.2018.год. (акт број 06-288/2018-I од 
17.12.2018.год.) и Одлуке надзорног одбора ЈКП "Чистоћа" Сомбор  о 
образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним 
местима које примењује ЈКП "Чистоћа" Сомбор (акт број 01-22/15 од 
03.04.2019. године) донетој на 39. седници  која је одржана 
03.04.2019.године, Градско веће града Сомбора, на 157. седници 
одржаној дана 30.04.2019.године, донело је  
 
  

РЕШЕЊЕ 
 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 ЈКП "ЧИСТОЋА" СОМБОР О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА 
ИЗНОШЕЊА СМЕЋА У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 

КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП "ЧИСТОЋА" СОМБОР 
 
 
 

          I    ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку надзорног одбора ЈКП 
"Чистоћа" Сомбор  о образовању цена услуга изношења смећа у 
граду и насељеним местима које примењује ЈКП "Чистоћа" Сомбор 
(акт број 01-22/15 од 03.04.2019. године) донетој на 39. седници  која 
је одржана 03.04.2019.године. 

 
         II    Овo Решење и Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Сомбора".  

 
 

РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  38-4/2019-III                                  
Дана: 30.04.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 71. На основу члана 22. став 1. тачка 12 Статута ЈКП 
„Чистоћа“ Сомбор („ Сл.лист града Сомбора“, бр.13/2017)  Надзорни 
одбор ЈКП „Чистоћа“ Сомбор на  39. телефонској седници одржаној 
дана 03.04.2019. године, једногласно је донео : 
 
 

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА  

У ГРАДУ  И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР 

 
Члан 1. 

 
Цене услуга изношења смећа у граду и насељеним местима 

које примењује ЈКП "Чистоћа" Сомбор, утврђују се у следећим 
износим: 

 

1.Изношење смећа за домаћинства и скупштине зграда у граду 
Сомбору ….....................................................................  4,62 дин/м2   

2.Изношење смећа за привреду: 
а) за кориснике до 3.000 м2................................................   8,98 дин/м2    
б) за кориснике од 3.000 м2 до 10.000 м2 ........................   6,62 дин/м2    
в) за кориснике преко 10.000 м2........................................   3,29 дин/м2    
         3.    Изношење смећа за делатности здравства, науке, културе и 
школства  (за време летњег и зимског школског распуста  неће се 
наплаћивати изношење смећа у делатностима образовања) .......... 
.......................................................................................... 6,00 дин/м2     
 
4.Изношење смећа у насељеним местима 4 пута месечно: 
а) изношење смећа за домаћинства – 1 члан ................  286,13 дин/дом   
б) изношење смећа за домаћинства – 2 члана .............  421,61 дин/дом   
в) изношење смећа за домаћинства – 3 члана и више... 486,02 дин/дом   
 
5.Изношење смећа у насељеним местима 2 пута месечно (по ценама 
из тачке 4. умањене за 30%): 
 а) изношење смећа за домаћинства – 1 члан ...............  200,46 дин/дом  
б) изношење смећа за домаћинства – 2 члана ..............  295,12 дин/дом   
б) изношење смећа за домаћинства –3 члана и више.....340,21 дин/дом  
 
6.Одржавање депоније ....................................................       0,48 дин/м2    
 
7.Изношење смећа за локале и монтажне објекте: 
 Прва група: локали и монтажни објекти – адв. канцеларије, 
представништва,агенције,  видео клубови, рибарнице,атељеи, 
златарске радње, часовничарске радње, оптичке радње пословне 
просторије – канцеларије, предузећа и представништва, ауто-
механичарске, фризерске, берберске и кројачке радње, ТВ и видео 
сервиси, приватна предузећа (канцеларије), приватне лекарске 
ординације, радионице за поправку  бицикла .......................................... 
................................................................................ 508,36  дин/мес /локал   
 Друга група: локали у насељеним местима, фотографске 
радње, хемијске чистионе,   електро-сервиси и радње, салони 
забавних игара, бутици и апотеке     .................... 852,96 дин/мес/локал 
  Трећа група: посластичарнице, мањи кафићи (до 15 м2), 
пржионице кафе, пољопривредне апотеке, фарбаре, цвећаре, ауто-
лимари и лакирери, столарске радње и дисконти 
........................................................................... 1.194,39 дин/мес/локал 
 Четврта група: ресторани, кафане, већи кафићи (преко 15 
м2), ћевабџинице, хамбургерије, продавнице мешовите  робе, 
предузећа са производњом и продајом, пекарске радње, месарске 
радње, штампарије и пицерије ...........................1.545,30 дин/мес/локал              

 
Члан 2. 

 
 Накнада за текуће одржавање, замену дотрајалих, односно 
постављање нових контејнера код објеката колективног становања 
(зграде - скупштине станара), утврђују се у износу од 1,35 дин/м2.  
    

Члан 3. 
 

 На цене утврђене чланом 1. и 2. ове Одлуке обрачунава се 
порез на додату вредност по стопи од 10%. 
 

  Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 Цене из ове Одлуке примењују се за услуге извршене од 
01.05.2019. год.  
 
 Даном примене ове Одлуке престаје да важи Сагласност на 
Одлуку Надзорног одбора о образовању цена услуга изношења смећа 
у граду и насељеним местима које примењује ЈКП "Чистоћа" Сомбор 
(акт Градског већа града Сомбора, број 401-110/2018-III од 
29.01.2018. године). 

  Члан 5. 
 

 Ова Одлука има се објавити у "Службеном листу града 
Сомбора".    
                                                                                                                    
 Број:01-22/15  
Дана:03.04.2019.                                                                                                                                                                        
                                                             Председник Надзорног одбора 
                                                                 Проф. др Недељко Родић,с.р. 
 
 
 
 



Страна 86  Службени лист града Сомбора Број 8– 09.05.2019. 
 
 
Р.бр.                               Акта Скупштине                             Бр./Стр. 
     
 
61.  Одлука о мерама, начину и условима трајног уништавања 
коровске биљке амброзије (Ambrosia Atemisiifolia) ...............  8/81 
 
62. Одлука о првим изменама и допунама одлуке о начину 
располагања, одржавања и управљања непокретностима које су у 
јавној својини града Сомбора ......................................................... 8/81 
 
63. Решење о првим изменама и допунама решења о именовању 
Комисије за подизање споменика и постављање културалних дела 
(Милан Степановић) ......................................................................... 8/82 
 
64. Прве измене и допуне Правилника о финансирању и 
суфинансирању програма/пројеката удружења који су од јавног 
интереса за град Сомбор ................................................................... 8/82 
 
65. Решење о престанку функције вршиоца дужности директора 
ЈКП „Чистоћа“ Сомбор (Душко Секулић) ................................... 8/83 
 
66. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП 
„Чистоћа“ Сомбор (Душко Секулић) ............................................ 8/83 
 
67. Решење о измени и допуни решења о именовању председника 
и чланова Управно одбора Установе за културу Градски музеј 
Сомбор (Клара Оберајтер/Кристина Бења) ................................. 8/83 
 
 
 
 

 
Р.бр.                            Акта Градоначелника                            Бр./Стр.   
 
 
68. Решење о образовању Локалног кризног цетнра ради 
благовременог организовања мера спречавања уношења, појаве, 
откривања, ширења, сузбијања и искорењавања заразне болести 
Афричке куге свиња (Pestis suum Africana)  на територији града 
Сомбора  .............................................................................................. 8/83 
 
69. Решење о образовању и именовању Савета за планирање 
социјалне политике града Сомбора ............................................... 8/84 
 
 
Р.бр.                             Акта Градског већа                          Бр./Стр. 
 
 
70. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзодног одбора 
ЈКП „Чистоћа“ Сомбор о образовању цена услуга изношења 
смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП 
„Чистоћа“ Сомбор ............................................................................. 8/85 
 
71. Одлука Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор о 
образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним 
местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор ....................... 8/85 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Издавач: Скупштина града Сомбора 

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


