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72. Скупштина града Сомбора је на 34. седници одржаној 

дана 10.06.2019. године, разматрајући  тачку дневног реда - 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ СА КОНСОЛИДОВАНИМ 
ИЗВЕШТАЈЕМ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА, донела је   

 
ОДЛУКУ 

 О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018. 
ГОДИНУ СА КОНСОЛИДОВАНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ О 

ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА, у датом 
тексту, која се налази у прилогу овог Службеног листа 

 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                      ЗАМЕНИК 
Број:  400-21/2019-I                                            ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 
 

73. Скупштина града Сомбора на 34. седници одржаној 
дана 10.06.2019. године, разматрајући тачку дневног реда – 
ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ, донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

1.УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта града Сомбора за 2019. 
годину, у тексту на који је Сагласност дало Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије под 
бројем 320-11-3918/2019-14 од 09.05.2019.године.  
 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта града  Сомбора за 2019. годину објавити 
у „Службеном листу града Сомбора“ и на званичној интернет 
презентацији града Сомбора. 
  
 2.ПРЕДЛАЖЕ СЕ одборницима Скупштине Града 
Сомбора да овласте градоначелника града Сомбора за спровођење 
Годишњег пограма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за 2019. годину, а све у складу са чланом 64. Закона о 
пољопривредном земљишту. 
 

(Прилог овог Службеног листа је Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Сомбора 

 за 2019. годину) 
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74. На основу члана 60. Закона о пољопривредном 
земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 
112/2015, 80/2017 и 95/2018- др. закон)  и члана 39. став 1. тачка 6. 
Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2019), 
Скупштина града Сомбора на својој 34. седници одржаној дана 
10.06.2019.  године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
I 
 

 Образује се Комисија за израду Предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  
града Сомбора за 2020. годину (у даљем тексту: Комисија). 
 

II 
 

 Комисију чине председник и шест чланова, и то: 
 1. Раде Косановић, председник, 
 2. Раде Вукелић, члан, 
 3. Сава Дојић, члан, 
 4. Дарко Радуловић, члан, 
 5. Антонио Ратковић, члан,  
 6. Владимир Сабадош, члан. 
 7. Предраг Куцурски, члан  
  

III 
 

 Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. 
годину, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 
2020. години, динамику извођења радова и улагање средстава, а 
посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно 
земљиште у државној својини у складу са чланом 60. Закона о 
пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08 – др. 
Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и прибави мишљење Комисије из 
члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту. 
 Да обавести јавним позивом образовне установе – школе, 
стручне пољопривредне службе, социјалне установе, 
високообразовне установе – факултете и научне институте чији је 
оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна 
лица у државној својини регистрована за послове у области 
шумарства, да Комисији доставе захтеве за признавање права на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без 
плаћања накнаде у површини која је примерена делатности којом се 
баве, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 
61. Закона о пољопривредном земљишту). 
 Да обавести јавним позивом правна и физичка лица која су 
власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, 
рибњака, вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих од 
15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 
година у роду, функционалних пољоприредних објеката, а који се 
налазе на земљишту у државној својини и правна и физичка лица која 
су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве 
узгојем и држањем животиња, а у циљу производње хране за 
животиње, да Комисији доставе захтеве за признавање права пречег 
закупа са потребном документацијом, најкасније до 30. октобра 
текуће године за наредну годину, да размотри достављене захтеве и 
донесе одлуку о истим (члан 64а Закона о пољопривредном 
земљишту).  
 
 Да изради Предлог годишњег програма у складу са 
одредбама чл.60,61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту, 
упутствима и инструкцијама Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде о изради Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступка јавног 
надметања.  
 Да прибави мишљење Комисије за давање мишљења коју 
образује градоначелник, а која у свом саставу има најмање половину 
чланова физичких лица – пољопривредника који су уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се 
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уређује упис у регистар пољопривредних газдинстава на Предлог 
годишњег програма (члан 60 став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту). 
             Да  на израђени Предлог годишњег програма прибави   
сагласност Министарства, и потом исти, са прибављеном 
сагласности, достави Скупштини града Сомбора на разматрање и 
усвајање. 

 
IV 

 
 За обављање задатака из тачке III овог Решења председник 
и чланови Комисије, имају право на надокнаду у висини од 600,00 
динара по седници Комисије. 
 

V 
 
 Стручну обраду аката, других материјала, организационе и 
административне послове за Комисију врши Одељење за 
пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града 
Сомбора.  
 

VI 
 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-158/2019-I                                           ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 

 
 
 
 
75. На основу чл. 5. и 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. 
закон и 47/18), и члана 39. Статута града Сомбора („Службени лист 
града Сомбора'', број 2/2019), у циљу реализације мера и активности 
предвиђених Локалним антикорупцијским планом (ЛАП) за град 
Сомбор („Службени лист града Сомбора “, број 7/2017), Скупштина 
града Сомбора, на 34. седници одржаној 10.06.2019.године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
 О КОНТРОЛИ ПРИЈЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОНАЦИЈА  

БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА  
 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком уређују се начин, поступак и контрола 

пријема и реализације донација буџета града Сомбора, као наменског 
бесповратног прихода. 
 

Члан 2. 
 

Донација, у смислу ове одлуке, подразумева донацију, 
хуманитарну помоћ, поклон и друга бестеретна стицања који 
представљају наменски бесповратни приход буџета града Сомбора 
који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и 
примаоца донације.  

Давалац донације, у смислу ове одлуке, јесте физичко или 
правно лице које даје донацију буџету града Сомбора.  

Прималац донације, у смислу ове одлуке, јесте буџет града 
Сомбор.  

Корисник донације, у смислу ове одлуке, јесте орган града 
Сомбора или јавна служба, установа основана од стране Скупштине 
града којој је донација намењена. 
  

Члан 3. 
 

Предмет донације могу бити роба, осим дувана и 
дуванских прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила, 
услуге, новац, хартије од вредности, имовинска и друга права. 
  

Члан 4. 
 

Давалац донације не може бити физичко или правно лице:  
1) над којим корисник донације врши контролу или надзор, 

2) које представља повезано лице са јавним функционером 
града Сомбора, у смислу прописа којима се уређује 
спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција. 
 

Члан 5. 
 

Донација се остварује уговором између даваоца донације и 
примаоца донације који мора бити сачињен у писаној форми. 

 
Вредност предмета донације мора бити процењива и 

исказана у уговору о донацији.  
 
Вредност предмета донације обавезно се приказује кроз 

завршни рачун буџета града Сомбора за годину у којој је донација 
дата. 

Члан 6.  
 

Пре потписивања уговора, лице које жели да учини 
донацију је дужно да Градској управи града Сомбора достави писани 
предлог за давање донације, а Градска управа је дужна да утврди 
оправданост и исплативост предложене донације. 
 

Члан 7. 
 

Донација је оправдана уколико њена намена, односно 
начин трошења и коришћења одговарају потребама примаоца и 
корисника донације. 
 

Члан 8.  
 

Донација није исплатива уколико су процењени трошкови 
одржавања и коришћења већи од њене вредности у периоду од три 
године од дана пријема. 

 
Члан 9. 

 
Начелник Градске управе (у даљем тексту: начелник), у 

року од седам дана од дана достављања писаног предлога за давање 
донације из члана 6. ове одлуке, решењем образује Комисију за 
процену оправданости и исплативости предложене донације (у даљем 
тексту: Комисија). 

 
Комисија има три члана, од којих је један председник. 
 
Председника и чланове Комисије одређује начелник из 

реда запослених, у зависности од предмета и корисника донације. 
 
Комисија је дужна да изради и достави Градском већу 

образложену анализу оправданости и исплативости предложене 
донације са мишљењем, у року од 15 дана од дана образовања.  
 

Анализа оправданости и исплативости предложене 
донације из става 4. овог члана садржи процену постојања потребе за 
предметом предложене донације, као и процену трошкова 
коришћења и одржавања предмета предложене донације, укључујући 
ту и евентуалне прикривене трошкове. 
  

Члан 10. 
 

Уколико утврди да предложена донација није оправдана 
или исплатива, односно да је подносилац предлога за давање 
донације физичко или правно лице из члана 4. ове одлуке, Комисија 
је дужна да то констатује у анализи оправданости и исплативости 
предложене донације са мишљењем.  
 

Члан 11. 
 

О предлогу донације одлучује Градско веће на основу 
образложене анализе оправданости и исплативости предложене 
донације са мишљењем Комисије, на првој наредној седници од 
момента достављања ове анализе.   
 

Члан 12. 
Уколико је донета одлука о прихватању предлога донације, 

давалац донације и председник општине/градоначелник потписују 
уговор о донацији. 

 
Члан 13. 

 
Уговором о донацији регулишу се права, обавезе и 

одговорности даваоца и примаоца донације. 



Страна 89  Службени лист града Сомбора Број 9– 10.06.2019. 
 

 
Уговор о донацији обавезно садржи податке о: уговорним 

странама, предмету и вредности донације, намени донације, начину и 
року извршења донације, извештавању даваоца донације о 
реализацији донације,  условима за измену или раскид уговора о 
донацији, као и одредбе о решавању спорова. 
 

Члан 14. 
 

Донације у виду новца уплаћују се на рачун примаоца 
донације, са посебно дефинисаном наменом донације. 
 

Члан 15. 
 

Корисник донације је дужан да користи донацију 
наменски, у складу са уговором о донацији. 

 
Корисник донације је дужан да изради и достави Градској 

управи  извештај о реализацији донације, у року од 15 дана од дана 
када је предмет донације искоришћен.  

 
Уколико је предмет донације такав да захтева одржавање 

и/или набавку додатне робе или услуга за њено коришћење, корисник 
донације је дужан да изради и достави Градској управи годишњи 
извештај о коришћењу донације, најкасније до 31. јануара текуће 
године за претходну годину.  
 

Члан 16. 
 

Контролу наменског и сврсисходног располагања и 
трошења донације врши Служба за инспекцију коришћења буџетских  
средстава – Служба за буџетску инспекцију града Сомбора. 
 

Члан 17. 
 

Градскa управа је дужна да формира Јединствену 
евиденцију о донацијама буџету града Сомбора.  

 
Начелник одређује лице задужено за вођење и ажурирање 

Јединствене евиденције из става 1. овог члана. 
  

Члан 18. 
  

Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове одлуке обавезно 
садржи: 

1) уговоре о донацији; 
2) образложене анализе о оправданости и исплативости 

предложених донација; 
3) писане предлоге за давање донације који су одбијени;   
4) извештаје о реализацији донација.  

 
Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове одлуке 

објављује се и редовно ажурира на интернет презентацији града 
Сомбора www.sombor.rs. 
 

Члан 19. 
 

На основу података из Јединствене евиденције из члана 17. 
став 1. ове одлуке, Градска управа је дужна да Скупштини и 
Градском већу града Сомбора поднесе годишњи извештај о 
регистрованим донацијама, најкасније до 31. марта текуће године за 
претходну годину. 

Извештај из става 1. овог члана  садржи податке о броју и 
предмету предложених донација; броју и предмету потписаних 
уговора о донацијама; њиховој реализацији; броју одбијених 
предлога за давање донација и разлозима због којих су ови предлози 
одбијени.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 

Градска управа ће формирати Јединствену евиденцију о 
донацијама у року од три месеца од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

У року из става 1. овог члана, начелник ће одредити лице 
задужено за вођење и ажурирање Јединствене евиденције о 
донацијама. 

 
 
 

 
Члан 21. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                        ЗАМЕНИК 
Број:  400-22/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 
 

76. На основу члана 27. 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  32. 
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', бр.129/07, 83/14 -др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018-др.закон), 
члана 525. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, 
бр. 36/11 и 99/11, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и 
члана 39., тачка 6.  Статута града Сомбора ("Службени лист града 
Сомбора", број 2/2019), Скупштина града Сомбора на 34.седници 
одржаној дана 10.06.2019. године донела је  

 
 

ОДЛУКУ 
 О УКИДАЊУ И ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ  

ГАЛЕРИЈЕ „СТОЈКОВ“ 
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком укида се установа културе Галерија 

„Стојков“,која је основана Одлуком  Скупштине општине Сомбор, 
број: 022-7/2003- VI од 22. 12. 2004. године, са седиштем у Сомбору, 
Трг цара Лазара 1, Грашалковић палата, због непостојања законом 
прописаних услова за обављање делатности , као и потребе да се 
делатност установе организује на рационалнији и економичнији 
начин.  

 
Члан 2. 

Галерија „Стојков“ је била основана са циљем да се у њој 
организују сталне поставке сликарских дела из поклоњене збирке, 
ради стварања трајне могућности грађанима да се увидом у збирку 
сликарских дела сликара Саве и Драгана Стојкова упознају са 
њиховим уметничким достигнућима. 

 
Члан 3. 

Галерија „Стојков“ је основана без уписаног и уплаћеног 
основног капитала, с тим да ће се средства за оснивање обезбедити од 
иностраних и домаћих донатора, из других извора и по потреби из 
буџета општине Сомбор. 

 
Галерија „Стојков“ нема право коришћења на стварима у 

јавној својини,  не располаже никаквим новчаним средствима  нити 
другим имовинским правима, и не поседује никакву покретну , ни 
непокретну имовину. 

 
Члан 4. 

Над установом културе Галерија „ Стојков“ уписаном  у 
регистарски уложак Привредног суда у Сомбору број 5-120 решењем  
Фи 205/04 од 09.03 2004. године, шифре делатности 9251-делатност 
музеја, галерија и збирки; 92522-заштита културних добара, 
природних и других знаменитости; 22110-издавање књига, брошура, 
музичких књига и других публикација; 22130-издавање часописа и 
сличних периодичних издања; 22150-остала издавачка делатност; 
52470-трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом,  
покреће се поступак ликвидације. 

 
 
 

Члан 5. 
Разрешава се дужности вршиоца дужности директора и 

законског заступника установе Нада Путица из Сомбора, 
дипломирани етнолог-антрополог. 
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Члан 6. 
За ликвидационог управника, који ће спровести 

поступак редовне ликвидације Галерије „Стојков“, одређује се 
Предраг Ерић, ЈМБГ 2111978810016, из, Сомбора, Апатински пут 40 
А, лична карта број: 004083664.    

   
Члан 7. 

Мења се назив Установе и гласи: 
 Пословно име: Галерија „Стојков“ у ликвидацији 
 Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара 1, Грашалковић палата. 
 

Члан 8. 
Пријаве потраживања достављају се на адресу седишта 

Оснивача: Град Сомбор, Секретар Скупштине града,Трг Цара 
Уроша број 1.  

Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања 
према Галерији „Стојков“, најкасније у року од 90 дана, од дана 
објављивања огласа о покретању поступка ликвидације на интернет 
страници регистра Привредног суда Сомбор. 

 
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити 

преклудирана ако их не пријаве најкасније у року од 30 дана од дана 
истека периода трајања огласа из става 2. овог члана. 

 
  Ликвидација Галерије „Стојков“ почиње даном 
регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем огласа о 
покретању ликвидације, у складу са законом о регистрацији.  

 
Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцама 

упутити и писано обавештење о покретању ликвидације Галерије 
„Стојков“, најкасније у року од 15 дана од дана почетка ликвидације.  

 
Све приспеле пријаве потраживања, као и потраживања 

познатих поверилаца Град Сомбор као оснивач установе, односно 
ликвидациони управник, ће евидентирати у листу пријављених 
потраживања и сачинити листу признатих и оспорених потраживања.  

 
Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене 

поступак пред надлежним судом у року од 15 дана од дана пријема 
обавештења о оспоравању потраживања и у истом року о томе 
писаним путем обавести оснивача Галерије „Стојков“, односно 
ликвидационог управника, то потраживање се сматра 
преклудираним. 

 
Од дана регистрације ове одлуке Галерија „Стојков“ не 

може предузимати нове послове, већ само послове везане за 
спровођење ликвидације који обухватају: уновчење имовине, наплату 
потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове. 

 
Позивају се сви дужници Галерије „Стојков“ да измире 

своје обавезе према истој. 
  За време ликвидације Галерије „Стојков“ не исплаћује се 
учешће у добити, односно дивиденде, нити се имовина исте 
расподељује члановима  пре исплате свих потраживања поверилаца. 

 
Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније у року од 

15 дана, од дана доношења ове одлуке, поднети Регистру Привредног 
суда у Сомбору, ову одлуку уз регистрациону пријаву покретања 
поступка ликвидације, ради регистрације ликвидације Галерије 
„Стојков“ у Регистар.  

 
Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка 

ликвидације саставити почетни ликвидациони биланс као ванредни 
финансијаки извештај у складу са прописима којима се уређују 
рачуноводство и ревизија и у истом року га подноси Скупштини 
града Сомбор на усвајање.  

 
Ликвидациони управник ће најраније 90 дана, а најкасније 

150 дана од дана почетка ликвидације саставити почетни 
ликвидациони извештај, а Скупштина града је дужна да у року од 30 
дана од дана подошења извештаја, исти усвоји. 

Усвојени почетни ликвидациони извештај региструје се у 
складу са законом о регистрацији, у року од 15 дана од дана усвајања.  

 
Члан 9. 

Констатује се да ће све трошкове поступка  ликвидације 
Галерије „Стојков“ сносити град Сомбор, као оснивач установе, јер 
иста нема средстава за намирење  насталих обавеза.  

 
 
 

Члан 10. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје функција чланова 

Управног и Надзорног одбора и престаје да важи Статут Галерије 
„Стојков“ на који је Скупштина града Сомбора дала сагласнот 
Решењем бр.010-2/04-VI дана 16.03.2004 године. 

 
Члан 11. 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  022-23/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 

77. На основу чланова 99. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 Одлука УС, 24/11, 
12/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 Одлука УС 132/14, 
145/2014, 83/2018 и 31/2019), члану 6. и ставу 1. тачка 1. члана 7. 
Уредбе о условима и начину под којима се грађевинско земљиште у 
јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од 
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, 
начин и поступак размене непокретности    ("Сл.гл. РС", бр.61/2015, 
88/2015, 46/2017 и 30/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 39. 
Статута Града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2019), 
Скупштина Града Сомбора на 34. седници одржаној дана 10.06.2019. 
године, доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
о приступању изради Елабората о оправданости отуђења 

грађевинског земљишта  
у јавној својини - парц.бр.9857/9 К.О. Сомбор I, непосредном 

погодбом, без накнаде,  
и образовању и именовању радне групе за израду овог Елабората 

 
Члан 1. 

 
 Покреће се иницијатива за израду Елабората о 
оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини - 
парц.бр.9857/9 К.О. Сомбор I, у површини од 05 ха 35 ари 28м², 
непосредном погодбом, без накнаде, на територији Града Сомбора, у 
оквиру Индустријске зоне, у Блоку ХVI у Сомбору, у складу са 
ставом 1. тачка 1. члана 7. Уредбе о условима и начину под којима се 
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у 
закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без 
накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности    
("Сл.гл. РС", бр.61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018), Друштву са 
ограниченом одговорношћу "AGRICOLA MAS GROUP" Сомбор, 
Сонћански пут Т-17, локал 3. 
 

Члан 2. 
 Образује се и именује Радна група за израду Елабората о 
оправданости, из члана 1. ове Одлуке, у следећем саставу: 
 1.Драгана Репар, председник; 
 2. Виктор Деспотовић, заменик председника; 
 3. Иван Камерер, члан; 
 4. Росана Крстић, члан; 
 5. Игор Латас, члан. 
 
 Задатак Радне групе је да изради Елаборат из члана 1. ове 
Одлуке до 25.06.2019. године, да по завршетку израде Елабората, 
утврди текст Огласа за јавни увид у Нацрт Елабората и достави 
Нацрт Елабората и Нацрт текста Огласа Градском већу, које ће 
огласити јавни увид. 
 Председник, заменик председника  и  чланови Радне групе 
за израду Елабората о оправданости из члана 1. ове Одлуке, имају 
право на накнаду за учествовање у раду седница Радне групе  у 
висини од накнаде коју примају скупштинска радна тела по једном 
састанку." 
 

Члан 3. 
 
 Пo спрoвeдeнoм jaвнoм увиду у трajaњу oд нajмaњe 8 
(oсaм) дaнa, Градско вeћe дoстaвљa Eлaбoрaт о оправданости из 
члaнa 1. oвe Oдлукe Скупштини Града нa усвajaњe. 
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Члан 4. 
 

 Уз Зaхтeв зa дaвaњe прeтхoднe сaглaснoсти зa oтуђeњe 
грaђeвинскoг зeмљиштa у jaвнoj свojини, нeпoсрeднoм пoгoдбoм, бeз 
нaкнaдe, Влaди Рeпубликe Србиje сe дoстaвљa усвojeн Eлaбoрaт o 
oпрaвдaнoсти из члана 1. ове Одлуке, пријава државне помоћи 
Комисији за контролу државне помоћи,  и нaцрт Угoвoрa o oтуђeњу 
грађевинског земљишта у јавној својини, нeпoсрeднoм пoгoдбoм, бeз 
нaкнaдe. 
 

Члан 5. 
 

 Нaцрт Угoвoрa o oтуђeњу нeпoсрeднoм пoгoдбoм, бeз 
нaкнaдe сaчинићe Одељење за комуналне делатности, имовинско-
правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора. 
 

Члан 6. 
 

 У склaду сa Урeдбoм, Eлaбoрaт сaдржи пoдaткe o лицу кoje 
сe oвлaшћуje зa пoтпис угoвoрa o oтуђeњу, пo дoбиjaњу сaглaснoсти 
Влaдe. 
 Oвлaшћуje сe градоначелник Града Сомбора дa, пo 
дoбиjaњу прeтхoднe сaглaснoсти Влaдe Рeпубликe Србиje пoтпишe 
угoвoр o oтуђeњу грaђeвинскoг зeмљиштa у jaвнoj свojини, 
непосредном погодбом, бeз нaкнaдe. 
 

Члан 7. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења  
и има се објавити у "Службеном листу Града Сомбора". 
 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                         ЗАМЕНИК 
Број:  464-112/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 
 

78. 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, 83/2018 и 31/2019) и 
члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 
2/2019) Скупштина града Сомбора је на 34. седници одржаној дана 
10.06.2019.год., донела 

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КОЛУТ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком доносе се Измене и допуне Плана 
генералне регулације насељеног места Колут (у даљем тексту: 
Измене и допуне Плана генералне регулације). 
 Измене и допуне Плана генералне регулације обухватају 
пречишћен текст основног Плана генералне регулације за насељено 
место Колут ("Сл. лист Града Сомбора", бр.2/2008) са унетим 
изменама и допунама. 
 

Члан 2. 
 Основни простор обраде предвиђених измена је 
грађевинско подручје насеља дефинисано Планом генералне 
регулације за насељено место Колут ("Сл. лист Града Сомбора", 
бр.2/2008).  
 По важећем ПГР-у ("Сл. лист Града Сомбора", бр.2/2008), 
површина грађевинског подручја насеља износи 130.45  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 161.21 hа, уочава се 
повећање грађевинског подручја насеља од око 30 hа, што је резултат 
корекције границе на појединим деоницама.  
 Изменама и допунама Плана генералне регулације 
насељеног места Колут дају се корекције границе грађевинског 
подручја насеља на следећим просторима: 
- у блоковима 1, 14, 15, 16, 24, 25, 27 и 29 се врши корекција 

границе са повећањем површина како би грађевинско подручје 
обухватило целе катастарске парцеле, а не делове парцела; 

- у блоку 13 – корекција границе са повећањем површина у циљу 
обезбеђивања простора за пословно-складишну зону; 

- у блоку 19 – корекција границе са повећањем површина како би 
се у грађевинско подручје укључиле парцеле на којима се налазе 
капела и гробна места и резервисао простор за потребе ширења 
гробља; 

- у блоку 21 како би се у грађевинско подручје укључиле све 
парцеле зоолошког врта; 

- у блоку 22 – корекција границе са смањењем површина јер се 
део рибњака изузима из грађевинског подручја. 

 На основу горе наведеног дефинисана је нова, планирана 
граница грађевинског подручја насеља. 
 Граница грађевинског реона насељеног места Колут 
почиње на северу у тачки број 1, која се налази у најсевернијој тачки 
парцеле број 1417/1. 
 Од тачке број 1, граница се протеже у правцу југоистока 
пратећи североисточну међу парцеле број 1417/1, до тачке број 2, која 
се налази на тромеђи парцела број 1417/1, 1417/2 и 3097 (парцела 
пута). 
 Од тачке број 2, граница наставља у правцу југоистока 
пратећи североисточну међу парцеле број 1417/2 до тачке број 3, која 
се налази на тромеђи парцела број 1417/2, 3097 и 3098. 
 Oд тачке број 3, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи северозападну међу парцеле број 3098, до тачке број 4, која 
се налази на тромеђи парцела број 1419, 1420 и 3098 (парцела пута). 
 Oд тачке број 6 граница се ломи у правцу северозапада до 
тромеђе парцела број  29/3, 32 и 1422/2, где се налази тачка 7. 
 Од тачке 7 граница се ломи ка југозападу пратећи 
југоисточне међе парц.бр. 32, 33, 34, 35, 36, 38 и 40 до тачке 8 која је 
у најјужнијој тачки парц.бр.39/2. 
 Од тачке 8 граница прати северозападну међу парц.бр. 
1427, 1428 и 1429 до тачке 9 која је у тромеђи парц.бр. 46, 47/2 и 
1429. 
 Од тачке 9 граница се ломи ка југоистоку до тачке 10 која 
је у тромеђи парц.бр. 1429, 48 и 1219. 
 Од тачке број 10, граница се ломи у правцу југозапада, до 
тромеђе прати северозападну међу парцеле број 1219 (парцела 
улице), до тачке број 11, која се налази на тромеђи парцела број 1219 
(парцела улице) , 119 (парцела улице) и 93. 
 Од  тачке број 11, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи југозападну међу парцеле број 119 (парцела улице), до 
парцеле број 1218 (парцела улице), а затим наставља истим правцем 
и сече парцелу број 1218, до тачке број 12, која се налази на 
северозападној међи парцеле број 132/2, у тачки пресека међе 
предметне парцеле и правца југозападне међе парцеле број 119 
(парцела улице). 
 Од тачке број 12, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи по благо изломљеној линији југоисточну међу 
парцеле број 1218 (парцела улице), до тачке број 13, која се налази у 
најсевернијој тачки парцеле број 132/3. 
 Од тачке број 13, граница се протеже у правцу истока 
пратећи по изломљеној линији јужну међу парцеле број 1218 
(парцела улице), до тачке број 14, која се налази на тромеђи парцела 
број 1218, 144 и 145. 
 Од тачке број 14, граница наставља у правцу југоистока 
дуж североисточне међе парцеле број 144, до тачке број 15, која се 
налази на тромеђи парцела број 144, 145 и 1217 (парцела улице). 
 Oд тачке број 15, граница се ломи у правцу североистока 
до најсеверније тачке парц.бр.1217 (улица), која се налази у тромеђи 
парц.бр. 3056 (парцела пруге),148 и 1217(улица) затим се ломи ка 
југу до најјужније тачке парц.бр.3056 (пруга), ломи се даље до 
четворомеђе парцела бр.159, 3056(пруга), 3099(парцела пута) и 
1216(пруга) и наставља ка северу до тромеђе парц. 3056, 3099 и 1488, 
ломи се даље пратећи јужну међу парцеле 1488 до тромеђе парц.бр. 
1488, 1489 и 3099 где граница пресеца парцелу бр.3099 (улица) и 
долази до тачке број 16, која се налази на тромеђи парцела број 1605, 
159 и 3099 (парцела пута). 
 Од тачке број 16, граница се протеже у правцу југозапада 
пратећи по изломљеној линији југоисточну међу парцеле број 159, до 
тачке број 17, која се налази на четворомеђи парцела број 159, 1596/1, 
3151 (парцела пута) и парцеле железничке пруге Сомбор – Бачки 
Брег. 
 Од тачке број 17, граница се ломи у правцу југа пратећи по 
благо изломљеној линији западне међе парцела број 3151 (парцела 
пута), 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 
1619, 1620, 1621, 1622, 1623 и 1624, до тачке број 18 која се налази на 
западној међи парцеле број 1624, у тачки лома границе у правцу 
југозапада. 
 Од тачке број 18, граница скреће у правцу југозапада 
пратећи северозападну међу парцеле број 1624, до парцеле број 3160 
(парцела пута), а затим граница наставља у правцу запада дуж 
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северних међа парцела број 3160, 3057 (парцела железничке пруге), и 
ломи се у правцу југа западном међом парцеле 3057 (пруга) до тачке 
19 која се налази на тромеђи парцела 2450, 2452 и 3057 (пруга). 
 Од тачке број 19, граница се протеже у правцу југозапада 
дуж југозападне међе парцеле број 2450 до тачке 20 која се налази на 
тромеђи парц.бр.2451, 2450 и 2452. 
 Од тачке 20 граница се ломи у правцу северозапада 
пратећи северозападне међе парцела 2450, 2448, 2446, 2445, 2444, 
895/2 и 895/1 до тачке 21 која се налази на најсевернијем делу 
парц.2434. 
 Од тачке број 21, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи по благо изломљеној линији северозападне међе парцела 
број 2434, 3165 (парцела пута), 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 
2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533 и 3168 до тромеђе парцела 
број 960/3,3168 и 1166(канал) где се налази тачка 22.  
 Од тачке број 22, граница се протеже у правцу југоистока 
дуж североисточне међе парцеле број 1166 (парцела канала), до 
парцерле број 1168, а затим граница наставља истим правцем пратећи 
југозападну међу парцеле број 3169 (парцела пута), до тачке број 23.  
 Тачка број 23 се налази у најисточнијој тачки међе парцеле 
број 1170. 
 Од тачке број 23, граница се ломи у правцу југа пратећи 
западну међу парцеле број 3170 (парцела пута), до тромеђе парцела 
број 1176/1, 1240 (парцела пута) и 3170 (парцела пута),граница прати 
по благо изломљеној линији северозападну међу парцеле број 
3170(пут) и западну међну линију парцеле 3057 (пруга) до тачке број 
24. 
 Тачка број 24 се налази на тромеђи парцела број 1211, 
3057(пруга)  и 2574. 
 Од тачке 24 граница се ломи у правцу југозапада пратећи 
северну међу парцеле 2574 до тачке 25 која се налази у тромеђи 
парцела 2574, 1213 и 1209/1. 
 Од тачке број 25, граница се протеже у правцу југоистока 
дуж југозападне међе парцеле број 2574 и благо се ломи до тромеђе 
парцела 2574, 2576/2 и 2576/3 где се налази тачка 26. 
Од тачке 26 граница се ломи у правцу запада пратећи јужну међу 
парцеле 2576/2 и у истом правцу пресеца парцелу 3172 (пут) до тачке 
27. 
 Од тачке 27 граница се ломи у правцу северозапада 
пратећи северозападну међу парцеле 3172 (пут) до тачке 28 која се 
налази у четворомеђи парцела 3172 (пут), 1238 (пут),2587 и 1119. 
 Од тачке 28 граница се ломи према југозападу пратећи 
северну међну линију парцеле 2587 и у истом правцу пресеца 
парцелу 3050 (канал) у тачки 29. 
 Од тачке број 29, граница се протеже у правцу југоистока 
пратећи југозападну међу парцеле број 3050 (парцела канала), до 
тачке број 30, која се налази на тромеђи парцела број 2659,3050 
(парцела канала) и 2660. 
 Од тачке број 30, граница прати јужну међу парцеле број 
2659, до тачке број 31, која се налази на тромеђи парцела број 3192 
(парцела пута), 2659 и 2660. 
 Од тачке број 31, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи североисточну међу парцела број 3192 (парцела 
пута), до тачке број 32, која се налази на тромеђи парцела број 3192, 
2655 и 2653. 
 Од тачке број 32, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи источну међу парцеле број 2653, у наставку пресеца парцелу 
3050 (парцела канала), до тачке број 33, која је у тачки пресека са 
југозападном међом парц.бр.2588. 
 Од тачке 33 граница се ломи у правцу северозапада 
пратећи североисточну међу парц.бр.3050 (канал) то тромеђе парц. 
бр. 2591, 2588 и 3050 (парцела канала) у којој је тачка 34. 
 Од тачке 34 граница се ломи североисточно до тромеђе 
парц.бр.2590, 2588 и 2591 где се налази тачка 35. 
 Од тачке 35 граница прати југозападну међу парц.бр.2590 
до њене најјужније тачке, где је тачка 36. 
 Од тачке 36 граница наставља североисточно до тромеђе 
парц.бр.2588, 2590 и 3173 (пут), ломи се у ломној тачки 
североисточне међне линије парц.бр. 2590 и пресеца парцелу бр.3173 
(пут), тако долази до тромеђе парц.бр. 1090/2, 1091 и 3173 (пут) у 
којој је тачка 37. 
 Од тачке 37 граница се ломи северозападно, прати 
североисточну међу пута (парц.бр.3173) до тромеђе парц.бр.1068, 
1069/1 и 3173 (пут), истим правцем граница прати североисточну 
међну линију парц.бр. 2592 и 2593 до четворомеђе парц.бр.2593, 
1057, 1236 (улица) и 3174 (улица) где се налази тачка 38. 
 Од тачке 38 граница граница се ломи у правцу југозапада и 
на удаљености од 140м долази до тачке 39. 
 Од тачке 39 граница се ломи управно на парцелу 3174 
(улица) до најјужније тачке парцеле 1042, наставља у правцу 
северозапада дуж североисточних међа парцела број 3175 (парцела 

пута) и 3176 (парцела пута), до парцеле број 1236 (парцела улице), а 
затим граница прати северозападне међе парцела број 3176 и 1372, до 
парцеле број 1373. Граница наставља у правцу северозапада пратећи 
североисточну међу парцеле број 1373 и долази до североисточне 
међе канала парцела 3049 где је тачка број 40, која се налази на 
тромеђи парцела број 3049(канал), 1234 и 589/2. 
 Од тачке 40 граница наставља према северу ломећи се и 
пратећи југоисточну међу парцеле 3049 до тачке 41 која је у тромеђи 
парцела 1391, 549/2 и 3049(канал). 
Од тачке 41 граница се ломи у правцу југоистока до тачке 42 која се 
налази на тромеђи парцела број 546, 549/1 и 1391. 
 Од тачке број 42, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи по благо изломљеној линији југоисточне међе 
парцела број 1391, 3092 (парцела пута), 1406, 1407, 1408, 3095 
(парцела пута) и 1409, до тачке број 43, која се налази у најсевернијој 
тачки међе парцеле број 2/1. 
 Од тачке број 43, граница се ломи у правцу југоистока дуж 
североисточних међа парцела број 2/1 и 1 до тачке број 44, која се 
налази у најјужнијој тачки парцеле број 1416 (парцела пута). 
 Од тачке број 44, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи северозападну међу парцеле број 3096 (парцела 
пута) дужином од 266м, где се налази тачка 45. 
Од тачке 45 граница се ломи југоисточно пресецајући парцелу 3096 
(парцела пута)  до тачке број 1. 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове Одлуке је Предлог Измена и допуна 
Плана генералне регулације насељеног места Колут, број техничког 
дневника 54/18 из маја 2019.год., израђен од стране  ЈКП "Простор" 
Сомбор.  
 

Члан 4. 
 Циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације 
насељеног места Колут 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 генералне регулације, у складу 
са Решењем 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-
30/2016-V од 26.02.2016.год., по претходно прибављеном мишљењу 
органа надлежног за послове заштите животне средине Градске 
управе Града Сомбора бр. V-501-7/2016 од 05.02.2016.год. није 
обавезна израда стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана 
генералне регулације на животну средину. 
 

Члан 6. 
 Измене и допуне Плана генералне регулације састоје се из: 
текстуалног дела који се објављује у "Службеном листу града 
Сомбора", графичких прилога и аналитичко-документационе основе. 
 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 и површина јавне намене, План 
намене површина са поделом на површине јавне и остале намене, 
План саобраћајне инфраструктуре са елементима регулације и 
нивелације и План урбанистичке регулације, План водопривредне и 
комуналне инфраструктуре, План електро енергетске и гасоводне 
инфраструктуре, телекомуникационе и КДС инфраструктуре, 
Синхрон план свих инсталација, Спровођење плана и Режими 
заштите простора. 
 Аналитичко-документациона основа садржи: Одлуку о 
изради планског документа, Податке и услове за израду планског 
документа, Извештај о обављеном раном јавном увиду, Извештај о 
обављеном јавном увиду и Сагласности. 
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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 Скупштине 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                       ЗАМЕНИК 
Број:  350-38/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 
 

79. На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним 
изборима ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007, 34/2010-УС и 54/2011) и 
члана 39. тачка 14. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, 
бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је на 34. седници одржаној 
дана 10.06.2019. године, донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА СОМБОРА 
 
I 

 ПРИМ.ДР ЗОРАНУ ПАРЧЕТИЋУ престаје функција 
председника Скупштине града Сомбора са 21.05.2019. године, смрћу. 
 

II 
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора". 
  
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-183/2019-I                                            ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 

 
 
 
 

80. На основу члана 46. став 1. тачка 8. и став 6. и члана 49. 
став 1. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007, 
34/2010-УС и 54/2011), Скупштина града Сомбора је на 34. седници 
одржаној дана 10.06.2019. године донела 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 
I 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику ПРИМ. ДР ЗОРАНУ 
ПАРЧЕТИЋУ, са коалиционе изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, престао мандат смрћу.  
 

II 
 

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

III 
 

 Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења.  

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-148/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 

81. На основу члана 48., 49. и 56. Закона о локалним 
изборима ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007, 34/2010-УС и 54/2011), 
Скупштина града Сомбора је на 34. седници одржаној дана 
10.06.2019. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 
I 
 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине града 
Сомбора, кандидату за одборника изабраном на изборима одржаним 
24.04.2016. године МИЛИЦИ СИМЕНДИЋ, са коалиционе изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.  

 
II 

 
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 

мандата. 
III 

 
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора". 
IV 

 
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 

суду у року од 48 часова од дана доношења. 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-149/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 

 
 
 
 
 
82. На основу члана 51а Закона о планирању и изградњи 

(„Службени 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, 145/14 и 83/2018), члана 5. Одлуке о главном урбанисти Града 
Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", бр.2/2015 и 8/2018) и члана 39. 
став 1. тачка 18. Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, 
бр. 2/2019), Скупштина Града Сомбора на својој 34. седници 
одржаној дана 10.06.2019. године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА СОМБОРА 

 
 
I 
 

 За Главног урбанисту Града Сомбора ИМЕНУЈЕ СЕ 
Милан Стојков, дипл.инж.арх. из Сомбора, на период од четири 
године. 

II 
 

 Главни урбаниста је по функцији председник Комисије за 
планове Града Сомбора. 

III 
 

 У вршењу послова, Главни урбаниста поступа у складу са 
позитивним прописима Републике и Града и правилима струке. 
 

IV 
 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 
Сомбора". 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-159/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 
 

83. На основу члана 52. став 5. Закона о планирању и 
изградњи („Службени 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, 145/14 и 83/2018), члана 2., 3., 4., 13., 14. и 15. 
Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу 
планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских 
докумената и Комисије за планове једнице локалне самопураве 
(„Службени гласник РС“, број 55/2015) и члана 39. Статута града 
Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града 
Сомбора је, на 34. седници одржаноj дана 10.06.2019. године, донела  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЧЕТВРТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА 

СОМБОРА 
 

 
I 

 Тачка III Решења о образовању Комисије за планове Града 
Сомбора број 02-247/2015-I од 17.09.2015.год. ("Сл.лист Града 
Сомбора", бр.8/2015, 20/2016, 3/2017 и 11/2018) - у даљем тексту: 
Решење, мења се и гласи: 
 

"У Комисију се именују: 
1. Милан Стојков, дипл. инж. арх., главни урбаниста 

града Сомбора - за председника и члана; 
2. Јене Јанковић, дипл. инж. арх., за заменика 

председника и члана; 
3. Игор Латас, дипл. инж. грађ., за секретара и члана; 
4. Едит Ј. Шод, дипл.инж.грађ. за члана; 
5. Софија Шумаруна, дипл.инж.арх. из Новог Сада, 

предложена од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине - за члана; 

6. Срђан Зорић, дипл.инж.арх. из Новог Сада, предложен 
од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине - за члана." 
 
 

II 
 Тачка IV Решења мења се и гласи: 
 
 "Мандат члана Комисије траје четири године, осим 
секретару и члану Комисије Игору Латасу, коме мандат истиче 
17.09.2019.год., члану Комисије Едит Шод,  којој мандат истиче 
06.09.2020.год. и заменику председника и члану Јене Јанковићу и 
члану Софији Шумаруна којима мандат истиче 22.06.2022.године. 
 Председнику и члану Милану Стојкову и члану Срђану 
Зорићу, мандат траје четири године, а почиње да тече даном 

доношења Решења о IV изменама и допунама решења о образовању 
Комисије за планове града Сомбора." 
 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Сомбора”. 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-160/2019-I                                            ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 

84. На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гл.РС“ бр.15/16) и члана 51. став 1.  Оснивачког 
акта јавног комуналног предузећа „ПРОСТОР“ Сомбор („Сл.лист 
Града Сомбора бр. 6/17-пречишћен текст), и члана 39. тачка 12. 
Статута Града Сомбора („Сл.лист Града Сомбора“ бр. 2/19) 
Скупштина Града Сомбора на  34.седници одржаној дана 10.06.2019. 
године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
 О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ДИРЕКТОРА ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР  

I 

Нонковић Горану из Сомбора, ПРЕСТАЈЕ функција 
директора ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор истекoм мандата.  

II 

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

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-161/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 

85. На основу члана 25. и 52. Закона о јавним предузећима 
(„Сл.гл.РС“ бр.15/16) и чланова 36. и 56. Оснивачког акта јавног 
комуналног предузећа „ПРОСТОР“ Сомбор („Сл.лист Града Сомбора 
бр. 6/17-пречишћен текст), и члана 39. тачка 12. Статута града 
Сомбора („Сл.лист Града Сомбора“ бр. 2/19) Скупштина града 
Сомбора на 34. седници одржаној дана 10.06.2019. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ О 
ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР 

 

I 

ГОРАН НОНКОВИЋ из Сомбора, ИМЕНУЈЕ СЕ за 
вршиоца дужности директора ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР, до 
именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 
период од годину дана. 

II 

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

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-162/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 

86. На основу члана 39. тачка 51., члана 45., 50. и 51. 
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), 
Скупштина града Сомбора на 34. седници одржаној дана 10.06.2019. 
године, донела је 
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РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ИЗБОРА  
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница на мандатни период од 4 године. 
 

II 
 

Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета 
месних заједница има председника, заменика председника, четири 
члана и њихове заменике, и то: 
 

1. Јелена Велебит, дипл. правник, председник 
Мане Шкорић, дипл. правник, заменик председника 
 

2. Игор Карапанџа, дипл. правник, члан 
Огњен Ераковић, дипл. правник, заменик члана 

3. Јелена Стакић, дипл. правник, члан 
Тамара Томанић, дипл.правник, заменик члана 

4. Дејан Матијевић, дипл. правник, члан 
Татјана Минић, дипл. правник, заменик члана 

5. Ивана Лековић, дипл. правник, члан 
Љубомир Филаковић, дипл. правник, заменик члана 
 
Изборна комисија има и секретара и заменика секретара, 

који се именују на мандатни период од 4 године.  
Секретар Изборне комисије је Данијела Дубаић, дипл. 

правник. 
Заменик секретара Изборне комисије је Милош 

Благојевић, дипл. правник. 
 
Секретар и његов заменик учествују у раду Изборне 

комисије без права одлучивања. 
 

III 
 Задатак Изборне комисије за спровођење избора за чланове 
Савета месне заједнице је да се:  

1) стара се о законитости спровођења избора за чланове 
савета месне заједнице; 

2) одређује бирачка места; 
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења 

поступка избора за чланове савета месне заједнице; 
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за 

спровођење избора; 
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у 

складу са Упутством за спровођење избора за чланове савета месне 
заједнице; 

7) проглашава листу кандидата; 
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број 

гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје 
бирачким одборима; 

9) одлучује о приговорима поднетим у поступку избора за 
чланове савета месне заједнице; 

10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета 
месне заједнице; 

11) подноси извештај Скупштини града о спроведеним 
изборима за чланове савета месне заједнице. 

Задаци, овлашћења, начин рада и одлучивања Изборне 
комисије ближе ће се уредити одлуком о месним заједницама. 

 
IV 

 Стручну и административну помоћ за обављање послова 
Изборној комисији ће пружати секретар Градске изборне комисије за 
спровођење избора за одборнике Скупштине града  и Градска управа. 

V 
 

 Председник, чланови, секретар и њихови заменици, као и 
лица из тачке IV имају право на накнаду која ће бити утврђена 
посебним решењем. 

VI 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-163/2019-I                                             ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 

87. На основу члана 39. тачка 51. и члана 52. Статута града 
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града 
Сомбора на 34. седници одржаној дана 10.06.2019. године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  

 
I 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Другостепена изборна комисија на 
мандатни период од 4 године. 

Другостепена изборна комисија  у другом степену одлучује 
о приговорима на одлуке Изборне комисије за спровођење избора за 
чланове савета месне заједнице. 
 

II 
Другостепена изборна комисија има председника и два 

члана, и то: 
 

1. Миле Калембер, дипл. правник, председник 
2. Љиљана Мирић, дипл. правник, члан 
3. Предраг Џомба, дипл. правник, члан 

 
Изборна комисија има и секретара, који се именује на 

мандатни период од 4 године.  
Секретар Изборне комисије је Габор Бујак, дипл. правник. 
Секретар учествује у раду Изборне комисије без права 

одлучивања. 
 

III 
  Задаци, овлашћења, начин рада и одлучивања Изборне 
комисије ближе ће се уредити одлуком о месним заједницама. 
 

IV 
 Стручну и административну помоћ за обављање послова 
Другостепеној изборној комисији за спровођење избора ће пружати 
Градска управа. 

V 
 Председник и чланови, као и лица из тачке IV имају право 
на накнаду која ће бити утврђена посебним решењем. 
 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-164/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 
 
 

88. На основу члана 12. став 1. Одлуке о оснивању 
установе за културу Народно позориште Сомбор („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 12/2011) и члана 39. тачка 13. Статута града Сомбора 
(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је 
на 34. седници, одржаној  10.06.2019. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 
 НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА СОМБОР 

 
I 

 ВЕСНИ ШАШИЋ, рођ. Паштровић, глумици из Сомбора, 
ПРЕСТАЈЕ дужност вршиоца дужности директора Народног 
позоришта Сомбор, са 10.06.2019. године. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-165/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
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89. На основу члана 8. Одлуке о оснивању установе за 
културу Народно позориште Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 
12/2011) и члана 39. тачка 13. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је на 34. седници, 
одржаној  10.06.2019. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
 НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА СОМБОР 

 
I 

 БОЈАНА КОВАЧЕВИЋ, ЈМБГ 0301989815628, мастер 
социолог из Сомбора, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Народног 
позоришта Сомбор, са 11.06.2019. године, на мандатни период од 
четири године. 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                         ЗАМЕНИК 
Број:  02-151/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 
 

90. На основу члана 11. и 16. Одлуке о оснивању Центра за 
стручно усавршавање запослених у образовању града Сомбора („Сл. 
лист града Сомбора“, бр. 23/2018) и члана 39. Статута града Сомбора 
(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 
34. седници одржаној дана 10.06.2019.г., донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 

СОМБОР 
  

I 
 

 МИЛАНУ СТАКИЋ, проф. физичког васпитања из 
Сомбора, престаје функција вршиоца дужности директора Центра за 
стручно усавршавање и оспособљавање запослених у образовању 
Сомбор, са 10.06.2019. год. 

II 
 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                        ЗАМЕНИК 
Број:  02-166/2019-I                                            ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 
 

91. На основу члана 10. става 1.,2. и 3. и члана 16. Одлуке о 
оснивању Центра за стручно усавршавање запослених у образовању 
града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 23/2018) и члана 39. 
тачка 13. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 
2/2019), Скупштина града Сомбора на 34. седници одржаној дана 
10.06.2019.г., донела је  
 

РЕШЕЊЕ  
 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СОМБОР 
 
 
I 
 

 МИЛАН СТАКИЋ, проф. физичког васпитања из 
Сомбора, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Центра за стручно 
усавршавање и оспособљавање запослених у образовању Сомбор, са 
11.06.2019. год., на период од 4 године. 
   

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                        ЗАМЕНИК 
Број:  02-141/2019-I                                            ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 
 

92. На основу члана 12. став 2. алинеја 1. Одлуке о 
оснивању Установе за културу Културни центар „Лаза Костић“ у 
Сомбору („Сл.лист града Сомбора“ бр. 12/2011), члана 39. тачка 13. 
Статута града Сомбора («Сл.лист града Сомбора» бр. 2/2019) , 
Скупштина града Сомбора на 34. седници одржаној дана 10.06.2019. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА 
КУЛТУРУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЛАЗА КОСТИЋ“ СОМБОР 

 
 
I 
 

 САШИ МИЛИЋ, дипл.инж. менаџмента-мастер из 
Сомбора, престаје функција директора Установе за културу Културни 
центар „Лаза Костић“ у Сомбору, са 10.06.2019. године, подношењем 
оставке. 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-167/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 

93. На основу члана 10. Одлуке о оснивању Установе за 
културу Културни центар „Лаза Костић“ у Сомбору („Сл.лист града 
Сомбора“ бр. 12/2011), члана 39. Статута града Сомбора («Сл.лист 
града Сомбора» бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 34. 
седници одржаној дана 10.06.2019. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЛАЗА 

КОСТИЋ“ СОМБОР 
 
 
I 

 ВЕСНА ШАШИЋ, рођ. Паштровић, глумица из Сомбора, 
ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора Установе за културу 
Културни центар „Лаза Костић“ у Сомбору, са 11.06.2019. године, на 
период од 6 месеци. 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-168/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 
 

94. На основу члана 10. став 1. и члан 13. став 1. Одлуке о 
оснивању Апотеке Сомбор (Сл. лист града Сомбора 10/2006 и 6/2010) 
и члана 39. тачке 13) Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је на 34. седници, 
одржаној 10.06.2019. године, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА „АПОТЕКА“ 
СОМБОР 

 
I 
 

 ДЕСАНКИ ВИТАС, мр фармације специјалисти из 
Сомбора, престаје функција директора „Апотеке“ Сомбор, истеком 
мандата. 
 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-169/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 

95. На основу члана 14. Одлуке о оснивању Апотеке 
Сомбор (Сл. лист града Сомбора 10/2006 и 6/2010) и члана 39. 
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), 
Скупштина града Сомбора је на 34. седници, одржаној 10.06.2019. 
године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
„АПОТЕКА“ СОМБОР 

 
I 

 ДЕСАНКА ВИТАС,  мр фармације специјалиста из 
Сомбора, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора „Апотеке“ 
Сомбор, са 03.07.2019. године, на период од 6 месеци. 
 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-146/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 

96. На основу члана 15. Одлуке о оснивању Апотеке 
Сомбор (Сл. лист града Сомбора 10/2006 и 6/2010) и члана 39. тачке 
13) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), 
Скупштина града Сомбора је на 34. седници, одржаној 10.06.2019. 
године, донела 

 
 

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

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ 
СОМБОР 

 
I 

 Из Управног одбора Апотеке Сомбор, разрешава се: 
 АЛЕКСАНДРА СТАНИЋ, члан из реда оснивача.  
 

II 
 У Управни одбор Апотеке Сомбор, именује се до истека 
мандата: 
 ПЕТАР РАШИЋ, 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:  02-170/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 

 
97. 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. тачкa 13. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је на 34. седници, 
одржаној 10.06.2019. 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 Градског музеја Сомбор, разрешава 
се:   

ДАРКО КОСАНОВИЋ, члан из реда оснивача, 
подношењем оставке. 
 

II 
  
 У Управни одбор Градског музеја Сомбор, именује се, до 
истека мандата: 
 ДРАГАН РУЖИЋ, дипл. ек. из Сомбора, 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:  02-171/2019-I                                            ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 
 

98. На основу члана 16. и 17. Одлуке о оснивању Установе 
за културу Градска библиотека „Карло Бијелицки“ Сомбор („Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 12/2011) и члана 39. тачка 13. Статута града 
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града 
Сомбора је на 34. седници, одржаној 10.06.2019. године, донела 

 
 

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

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ 

 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ“ СОМБОР 
 
I 

 Из Надзорног одбора Установе за културу Градска 
библиотека „Карло Бијелицки“ Сомбор РАЗРЕШАВА СЕ: 
 
 ГОРАНА КОПОРАН, члан из реда запослених. 
 

II 
 Из Надзорног одбора Установе за културу Градска 
библиотека „Карло Бијелицки“ Сомбор ИМЕНУЈЕ СЕ, до истека 
мандата: 
 

ФРАНСОАЗ МОЛНАР, за члана из реда запослених. 
 

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

 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                       ЗАМЕНИК 
Број:  02-129/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 10.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 
 
 
 
 



Страна 98  Службени лист града Сомбора Број 9– 10.06.2019. 
 
 99. На основу члана 104. Став 3. Закона  о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 
27/2018), члана 3. и 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних 
основних школа („Сл. гласник РС“, бр.21/18) и члана 38. Статута 
Града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, бр.22/2016-пречишћен 
текст), Скупштина града Сомбора на  31. седници  одржаној дана   
12.02.2019. године , донела је  

 
ОДЛУКУ 

О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
Члан 1. 

 
  Овом Одлуком се утврђује мрежа основних школа, 
односно врста, број и просторни распоред , назив и седиште основних 
школа на територији Града Сомбора. 

 
Члан 2. 

 
 Делатност основног образовања и васпитања на територији 
Града Сомбора према врсти обављају : основне школе, основна 
школа за образовање одраслих, музичка школа и школа за основно и 
средње образовање ученика са сметњама у развоју. 

 
Члан 3. 

 
 Делатност основног образовања и васпитања на територији 
Града Сомбора обављју  19. основних школа, и то: 
 „ Аврам Мразовић“ у Сомбору , ул. Подгоричка број 2, 
 „ Братство-јединство“ у Сомбору, Трг цара Лазара број 9, 
 „ Доситеј Обрадовић“ у Сомбору, ул. Славише Вајнера Чиче 

б.б., 
 „ Никола Вукићевић“ у Сомбору, ул. Вељка Петровића број 4, 
 „ Иво Лола Рибар“  у Сомбору, ул. Моношторска 10, 
 „Алекса Шантић“ у Алекса Шантићу, ул. VIII. Војвођанске 

бригарде б.б., 
 „ Бранко Радичевић“ у Стапару, ул. Вука Караџића број 20, 
 „ Братство –јединство“ у Бездану, улица Жртава фашизма  број 

25, 
 „ Братство-јединство“ у Светозар Милетићу, Трг Слободе број 

1, 
 „ Иван Горан Ковачић“ у Станишићу, ул. Његошева број 1, 
 „ Киш Ференц“ у Телечки, Трг ослобођења број 2, 
 „ Лаза Костић“ у Гакову, ул. Тоде Милетића број 54/А 
 „ Мирослав Антић“ у Чонопљи, ул. Николе Тесле број 34, 
 „ Моша Пијаде“ у Бачком Брегу, ул. Југословенска број 13, 
 „ Никола Тесла“ у Кљајићеву, ул. Иве Лоле Рибара број 51, 
 „ Огњен Прица“ у Колуту, ул. Марака Орешковића број 1, 
 „ Петар Кочић“ У Риђици, ул. Добровољачка број 2, 
 „ Петефи Шандор“ у Дорослову, ул. Херцег Јаноша број 52, 
 „ 22. Октобар“ у Бачком Моноштору, ул. И. Г. Ковачића број 

32. 
Члан 4. 

 
 Издвојена одељења имају: 

 ОШ“ Иво Лола Рибар“ Сомбор, у Сомбору у улици 
Шикарски пут, 

 ОШ“ Аврам Мразовић“ Сомбор у приградском насељу 
Жарковац, 

 ОШ“ Никола Вукићевић“ Сомбор у приградском насељу 
Ранчево, 

 ОШ“ Лаза Костић“ Гаково  у насељеном месту Растина, 
 ОШ“ Братство –јединство“ Сомбор у приградском насељу 

Буковац. 
 

Члан 5. 
 Делатност основног образовање одраслих обавља Школа 
за основно образовање одраслих, са седиштем у Сомбору у улици 
Лазе Костића број 3. 
 Школа има издвојена одељења у Апатину, Сонти, Вајска, 
Дорослово, Оџаци, Богојево и Дероње. 
 

Члан 6. 
 Делатност основног образовања ученика са сметњама у 
развоју обавља Школа за основно и средње образовање са домом 
ученика „ Вук Караџић“ у Сомбору са седиштем у Сомбору у улици 
Радоја Домановића број 98. 
 

Члан 7. 
 

 Делатност основне музичке школе обавља Музичка школа 
„ Петар Коњовић“ са седиштем у  Сомбору у улици Венац војводе 
Петра Бојовића број 9, и у издвојеном одељењу у Гимназији  и 
економској школи „ Јован Јовановић Змај“  у Оџацима, улица 
Сомборска број 18. 

Члан 8. 
 

 Саставни део ове Одлуке  чини Елаборат о плану развоја 
мреже јавних основних школа са седиштем на територији Града 
Сомбора за период од 2018.  до 2021. године, односно од 2021. до 
2024. године. 

Члан 9. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
мрежи основних школа на територији Града Сомбора ( „ Сл.лист 
Града Сомбора“ бр.2/2014 ). 

 
Члан 10. 

Ова Одлука објављује се у „Службеном листу Града 
Сомбора“ по добијању сагласности Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, односно сагласности Владе АП Војводине, а 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
 Сагласност дала Покрајинска влада Решењем 127 број: 022-
186/2019 од 15.05.2019. године. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                        
Број:  61-4/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 12.02.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                        Прим.др Зоран Парчетић, с.р 
 
 
 

Акта Градског већа  
 

 
100. 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 16. тачка 7., члана 43 и 51. Одлуке о припреми и 
дистрибуцији воде за пиће, одвођења и пречишћавања употребљених 
вода и одвођења атмосферских вода на подручју града Сомбора ("Сл. 
лист града Сомбор", бр. 7/2017 и 17/2017), члана 67. тачка 2) Статута 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", број 2/2019), члана 33. 
тачка 12. Одлуке о  оснивању  ЈКП "Водовод" Бездан ("Сл. лист града 
Сомбор", бр. 27/2016 и 13/2017),  Програма пословања ЈКП 
"Водовод" Бездан за 2019. годину на који је дата сагласност на 30. 
седници Скупштине града Сомбора, одржаној 17.12.2018. год. (акт 
Скупштине града број 06-288/2018-I од 17.12.2018. године) и Одлуке 
са XII седнице Надзорног одбора ЈКП "Водовод" Бездан одржане 
07.05.2019. године (акт број: 117/2019 од 07.05.2019. године), Градско 
веће града Сомбора, на 160. седници одржаној дана 
29.05.2019.године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ   
О ЦЕНИ ВОДЕ И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ 

ПРИКЉУЧКА БРОЈ 62/2018 ОД 07.03.2018. ГОДИНЕ КОЈЕ 
ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП "ВОДОВОД" БЕЗДАН 

 
 

   
I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о првим изменама 

и допунама Одлуке о цени воде и накнаде за одржавање водоводног 
прикључка број 62/2018 од 07.03.2018. године које примењује ЈКП 
"Водовод" Бездан, донетој на на XII  седници Надзорног одбора која 
је одржана 07.05.2019. године (Одлука број 117/2019 од 07.05.2019. 
године). 
 
            II Ово решење и Одлуку објавити у "Службеном  листу 
града Сомбора". 

 
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  38-5/2019-III 
Дана: 30.05.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
          С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 



Страна 99  Службени лист града Сомбора Број 9– 10.06.2019. 
 
 
 101. 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 16 тачка 7.,члана 43 и 51. Одлуке о припреми и 
дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених 
вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбор (Сл. 
лист града Сомбора бр. 7/2017 и 17/2017), члана 67 тачка 2) Статута 
града Сомбора (Сл. лист града Сомбора бр. 2/2019), члана 33 тачка 
12. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан (Сл.лист града 
Сомбора бр. 27/2016, и 13/2017)  Програма пословања ЈКП „Водовод“ 
Бездан за 2019.годину на који је дата сагласност на 30. Седници 
Скупштине града Сомбора одржаној 17.12.2018. год. (акт Скупштине 
града Сомбора број 06-288/2018-I од 17.12.2018. године) Надзорног 
одбора ЈКП „Водовод“ Бездан на XII седници одржаној дана 
07.05.2019. године доноси  
 

 ОДЛУКУ 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ 

ВОДЕ И НАКНАДИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ 
ПРИКЉУЧКА БРОЈ 62/2018 ОД 07.03.2018.ГОДИНЕ КОЈЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН 
 

Члан 1 
 

Овом Одлуком мења се члан 2 став 3 и брише се реч 
„Бачки Брег“. 

Члан 2 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном давања сагласности од 
стране оснивача.  

Цене из ове Одлуке примењују се за производе и услуге 
извршене од 01.06.2019. године. 
        

Члан 3 
 

Све остале одредбе Одлуке о цени воде и накнади за 
одржавање водоводног прикључка број 62/2018 од 07.03.2018. године 
које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан остају на снази.  
 
 
Број:117/2019  
Дана:07.05.2019.                                                                                                                                                                         
                                                             Председник Надзорног одбора 
                                                              Чапо Левенте, дипл.инж.шум.,с.р. 
    
 
 
       

102. У складу са чланом 146. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 
24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС и 50/13- одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/14 и 145/14, 83/2018  и 31/2019) члану  13. Одлуке о уређењу 
града (“Сл. лист града Сомбора“ бр. 8/2017, 2/2018, 11/2018-
др.одлуке и 2/2019) и члану 67. Статута града Сомбора ("Сл. лист 
града Сомбора", број 2/2019), Градско веће града Сомбора на 160. 
седници одржаној дана 29.05.2019. године, д о н о с и 
 
                                                                  

П Р А В И Л Н И К 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ПОСТАВЉАЊУ БАШТА  УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
                                                                          

Члан 1. 
 

У Правилнику о постављању башта угоститељских 
објеката на територији града Сомбора (“Сл. лист града Сомбора“  бр. 
5/2018), у члану 5. у ставу 2. реч „летње“ се брише.     
                                                                             

Члан 2. 
 

У члану 28. у  ставу 2. реч „летње“ се  брише. 
 

Члан 3. 
 

У члану 38. у  ставу 1.  алинејa  један мења се и гласи: 
- ко има неизмиран дуг по основу накнаде за коришћење јавне 
површине за постављање баште.  
 

Члан 4. 
 

У члану 39.   став 2.  мења се и гласи: 
„Ради утврђивања и наплате накнаде за коришћење јавне 

површине за постављање баште, примерак решења којим се одобрава 
постављање баште на јавној површини доставља   се Одељењу 
локалне пореске администрације, одмах, а најкасније у року од 3 
дана.“ 
 

Члан 5. 
 

Члан 40. мења се и гласи: 
Инвеститор је обавезан да уз захтев за издавање одобрења 

за постављање баште да положи депозит на име трошкова уклањања 
баште, за случај да исту не уклони сам након престанка са радом 
баште, о чему се инвеститору издаје посебна потврда. 

Депозит се уплаћује на прописани наменски подрачун за 
уплату депозита у оквиру консолидованог рачуна трезора Града 
Сомбора. 

Депозит из става 1.овог члана може се користити и за 
надокнаду трошкова принудног уклањања баште, а на основу решења 
надлежног комуналног инспектора Одељења инспекције и комуналне 
полиције Градске управе града Сомбора. 

У случају из става 3.овог члана , из депозита ће се  
наплатити трошкови настали услед непоступања инвеститора по 
решењу комуналног инспектора.  

Након уклањања баште од стране инвеститора и довођења 
локације у првобитно стање,  уплаћени депозит из става 1. овог члана 
се враћа инвеститору на његов захтев“. 

 
Члан 6. 

 
У члану 46. став 2. мења се и гласи: 
„ЈКП “Простор“ Сомбор  у року од 8 дана од дана пријема 

обавештења од стране инвеститора, доноси решење о престанку 
важења  издатог одобрења и обавештава Одељење локалне пореске 
администрације.“ 

У ставу 3.  речи „ комуналне таксе за заузеће јавне 
површине“ замењују се речима „накнаде за  коришћење јавне 
површине за постављање баште“. 
 

Члан 7 . 
 

У члану 48. став 2. мења се и гласи: 
„ЈКП “Простор“ Сомбор   доноси решење о уклањању 

баште и о престанку важења издатог одобрења и обавештава 
Одељење локалне пореске администрације.“ 

У ставу 6. речи „служби надлежној за послове јавних 
прихода која врши наплату локалне комуналне таксе“ замењују се 
речима „Одељењу локалне пореске администрације“. 
 

Члан 8. 
 

Решење о заузећу јавне површине ради постављања баште, 
неће се издати инвеститору који има неизмирен дуг по основу   
неплаћене комуналне таксе за  коришћење простора на јавним 
површинама у пословне сврхе.   
                                                               

Члан 9. 
 

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

 
 

 
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  021-11/2019-III                                  
Дана: 30.05.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
          С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 

103. На основу члана 23. и став 2. Закона о заштити од буке 
у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010) и члана 
67. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), 
Градско веће града Сомбора на својој 161. седници одржаној 
05.06.2019. године, доноси: 
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П Р О Г Р А М 
МЕРЕЊА НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 
I ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 

Основни циљ мерења и праћења нивоа буке у животној 
средини је заштита здравља људи и очување и унапређење животне 
средине. 

Процена, праћење и контрола нивоа буке у животној 
средини врши се у складу са: 
 - Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/2009 и 88/2010), 
 - Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама 
за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 
буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010), 
 - Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму 
извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010), 
 - Правилником о условима које мора да испуњава стручна 
организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси 
уз захтев за добијање облашћења за мерење буке („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2010), 
 - Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 
76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон). 
 Законом о заштити животне средине дефинисано је да 
јединица локалне самоуправе обезбеђује континуалну контролу и 
праћење стања животне средине доношењем и реализацијом програма 
мониторинга за своју територију, који су у складу са националним 
програмима донетим на основу посебних закона, а мониторинг се 
врши систематским праћењем вредности индикатора, односно 
праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне 
средине, мера и активности које се предузимају у циљу смањења 
негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине. 
 Законом о заштити од буке у животној средини утврђена је 
обавеза јединице локалне самоуправе, као субјекта система заштите 
животне средине од буке, да на својој територији обезбеди и 
финансира мониторинг буке у животној средини. 
 Мониторниг буке врши се систематским мерењем, 
оцењивањем или прорачуном одређеног индикатора буке којим се 
описује бука у животној средини, а у циљу добијања резултата и 
информација релевантних за буку, као и планирања и предузимања 
мере заштите, превентивног деловања и редовног информисања 
јавности. 
 Програмом мерења нивоа буке у животној средини на 
територији Града Сомбора за 2019. годину дефинишу се мерна места, 
начин и учесталост систематског мерења, као и начин обраде, анализе 
података и извештавања. 
 
II МЕРНА МЕСТА И ДИНАМИКА МЕРЕЊА 
 

1. Мерна места 
 

 Програмом мерења нивоа буке у животној средини на 
територији Града Сомбора за 2019. годину утврђују се девет мерних 
места која су разврстана у складу са наменом простора дефинисаним 
Просторним планом града Сомбора. Мерење нивоа буке вршиће се на 
сваком од девет мерних места у периоду од четири месеца. 
 Граничне вредности нивоа буке прописане су Уредбом о 
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 
средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010) 
 

Табела 1. Мерна места за мерење нивоа буке  у животној 
средини у Граду Сомбору 

 
 

Мерно место 
 

Период мерења 

ММ
1 

Ул. Краља Петра I - Стара 
градска кућа 

Јун, јул, август и септембар 
2019. године 

ММ
2 

Трг Косте Трифковића бр. 2 - 
Народно позориште Сомбор 

Јун, јул, август и септембар 
2019. године 

ММ
3 

Венац Војводе Живојина 
Мишића бр. 23 - Привредни суд 

Сомбор  

Јун, јул, август и септембар 
2019. године 

ММ 
4 

Подгоричка бр. 2 - Основна 
школа "Аврам Мразовић" 

Октобар, новембар, децембар 
2019. године и јануар 2020. 

године 

ММ 
5 

Војвођанска бр. 75 - Основна 
болница Сомбор 

Октобар, новембар, децембар 
2019. године и јануар 2020. 

године 
ММ 

6 
Првомајски булевар бб - 

Гернотолошки центар Сомбор 
Октобар, новембар, децембар 
2019. године и јануар 2020. 

године 
ММ

7 
Славише Вајнера Чиче - 
Основна школа "Доситеј 

Обрадовић" 

Фебруар, март, април и мај 
2020. године 

ММ 
8 

Ул. Симе Матавуља - Основна 
болница Сомбор 

Фебруар, март, април и мај 
2020. године 

ММ 
9 

Стапарски пут бр. 2 - Дом 
ученика средњих школа Сомбор 

Фебруар, март, април и мај 
2020. године 

 
 На захтев овлашћене организације која буде вршила 
мерење, мерна места могу бити измењена ради обезбеђивања 
квалитетнијих података о мерењу буке у животној средини.  
 

2. Динамика мерења и мерни интервали  
 

 Праћење целодневног (дневног, вечерњег и ноћног) нивоа 
буке у животној средини на територији Града Сомбора и одређивање 
вредности индикатора укупне буке вршиће се према прописаној 
методологији и у складу са важећом законском регулативом. 
 Мерење нивоа буке вршиће се континуирано 24 сата са 
референтним временом од 15 минута на сваком од девет мерних 
места. На сваком мерном месту вршиће се мерење једном у току 
месеца у трајању од четири месеца. 
 Мерни интервали изабрани су тако да се њима обухвати 
цео циклус промена нивоа мерења буке у току дневног, вечерњег и 
ноћног периода. Период од 24 часа дели се на три референтна 
интервала: 
 1. дан - од 6 до 18 часова; 
 2. вече - од 18 до 22 часа; 
 3. ноћ - од 22 до 6 часова; 

 
 

III ОБРАДА, АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

1. Обезбеђивање квалитета података и методологија рада 
 
 За спровођење мерења нивоа буке у животној средини, у 
складу са законом, ангажоваће се овлашћена стручна организација 
која поседује решење министарства надлежног за послове заштите 
животне средине о испуњености услова за мерење нивоа буке у 
животној средину. 
 Систематско мерење нивоа буке у животној средини 
вршиће се према утврђеним стандардима, у складу са Правилником о 
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2010) 
 

2. Редовно извештавање 
 
 Извештај о мерењу нивоа буке у животној средини мора да 
буде потпун и разумљив и мора да садржи све елементе који су 
предвиђени правилницима, стандардима и препорукама, како би 
спроведена мерења имала сврху и како би служила потенцијалним 
корисницима. То подразумева да резултати мерења треба да буду 
приказани тако да су разумљиви свим грађанима. 
 Овлашћена стручна организација биће у обавези да 
израђује месечне извештаје и годишњи извештај за уговорени период 
мерења буке. 
 Месечне извештаје овлашћена стручна организација ће 
достављати до 15. у месецу за претходни месец, а годишњи извештај 
најкасније 45 дана од дана истека уговореног периода мерења буке. 
 Годишњи извештај о мерењу буке у току периода од 
годину дана, између осталог, треба да садржи збирни, табеларни и 
графички приказ добијених резултата са сваког мерна места и 
фотографију. 
 Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине 
Градске управе града Сомбора достављаће извештаје Агенцији за 
заштиту животне средине, у складу са законом. 
 Подаци о мерењу нивоа буке у животној средини у Граду 
Сомбору објављиваће се на званичној интернет презентацији Града 
Сомбора - www.sombor.rs . 
 
IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
  
 Средства за спровођење Програма мерења нивоа буке у 
животној средини на територији Града Сомбора за 2019. годину 
обезбеђена су у буџету Града Сомбора - Буџетском фонду за заштиту 
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животне средине Града Сомбора. Тачком I. Програма коришћења 
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града 
Сомбора за 2019. годину бр. 401-183/2019- IX од 06.02.2019. године, 
опредељена су средства за праћење нивоа буке. 
 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 Овај Програм објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

 
 

РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  501-107/2019-III                                  
Дана: 05.06.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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104. На основу члана 62. став 5. Закона о пољопривредном 
земљишту („Сл. гласник РС“ бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) и члана 67. Статута 
града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2019), Градско веће 
града Сомбора на својој 161. седници, одржаној 05.06.2019. године, 
доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ НАЈВИШЕ ПРОСЕЧНЕ  
ПОСТИГНУТЕ ЦЕНЕ  

ПО ХЕКТАРУ НА ТЕРИТОРИЈИ ЗАПАДНО-БАЧКОГ ОКРУГА  
ЗА АГРОЕКОНОМСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
 Овим Решењем утврђује се висина накнаде за коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини, у поступку 
вансудског поравнања, које су без правног основа користила правна и 
физичка лица. Накнада се утврђује по једном хектару површине за 
све културе и класе пољопривредног земљишта, у агроекономској 
2018/2019 години на територији Града Сомбора. 
 Висина накнаде за коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини утврђује се у еврима, а прерачунаваће се у динаре 
по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.  
 

Члан 2. 
 

 За одређивање висине накнаде за бесправно коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини, на територији Града 
Сомбора, надлежно је Градско веће града Сомбора. 
 

Члан 3. 
 

 Накнада се према члану 62. став 5. Закона о 
пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ бр. 62/2006, 65/2008 – 
др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон), утврђује у 
троструком износу највише просечно постигнуте цене по хектару на 
територији округа на којој се налази пољопривредно земљиште које 
се користи без правног основа. 
 

Члан 4. 
 

 Увидом у постигнуте просечне цене, у претходној 
агроекономској години, у Граду Сомбору, Општини Апатин, 
Општини Кула и Општини Оџаци, утврђено је да је у Општини 
Апатин постигнута највиша просечна цена у Западнобачком округу 
години у износу од 421,37 евра по хектару, на основу чега се утврђује 
да је највиша просечна постигнута цена по хектару у Западнобачком 
округу за агроекономску 2018/2019 години 421,37 евра по хектару. 
 Троструки износ утврђене највише просечне постугнуте 
цене по хектару у Западнобачком округу за агроекономску 2018/2019 
години од 421,37 евра по хектару износи 1.264,11 евра по хектару. 
 

Члан 5. 
 

 Утврђује се се висина накнаде за коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини, у поступку 
вансудског поравнања, које су без правног основа користила правна и 
физичка лица, у износу од 1.264,11 евра по хектару. 
 
 

Члан 6. 
 

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

 
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  320-500/2019-III                                  
Дана: 05.06.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
          С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

Акт Одбора за кадровска и административна питања  
и радне односе  

 
 
 

105. Одбор за кадровска и административна питања и 
радне односе Скупштине града Сомбора на основу члана 3. Одлуке о 
оснивању радних тела Скупштине града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора" бр. 3/2008, 4/2009, 2/2010 и 27/2016) на 66. седници 
одржаној дана 08.05.2019. године, доноси 

  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДА ОДБОРНИЦИМА И 

ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА 
 КОЈЕ ИМЕНУЈЕ СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА 

 
 

Члан 1. 
 
 Одборницима Скупштине града Сомбора за рад у 
Скупштини припада накнада у износу од 1.200,00 динара за свако 
заседање Скупштине. 
 Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на текући рачун 
одборника на крају скупштинског заседања, а на основу извештаја 
секретара Скупштине града о присутности одборника заседању. 
 

Члан 2. 
 
 Одборницима Скупштине града Сомбора за рад у 
одборничкој групи припада накнада у износу од 600,00 динара по 
једној одржаној седници, с тим да се могу исплатити највише две 
накнаде за рад у одборничкој групи за једно скупштинско заседање. 
  

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на текуће 
рачуне одборника на основу извештаја председавајућег, о 
присутности одборника у раду одборничке групе. 

 
Члан 3. 

 
Председнику одборничке групе у Скупштини града 

Сомбора припада редовна месечна накнада у износу од 19.500,00 
динара, без обзира на број одржаних седница. 
 Осталим одборницима Скупштине града Сомбора припада 
редовна месечна накнада у износу од 14.500,00 динара, без обзира на 
број одржаних седница. 
 Председнику одборничке групе у Скупштини града 
Сомбора припада месечна накнада за коришћење мобилног телефона 
ради остваривања контакта са одборницима, и то: 
 - председнику одборничке групе до закључно 10 
одборника у износу од 500,00 динара, 

- председнику одборничке групе са 11 и више одборника у 
износу од 1.500,00 динара. 

 
Накнаде из овог члана уплаћују се на текуће рачуне 

одборника. 
 

Члан 4. 
 
 Председнику и члановима за рад у радним телима 
Скупштине града Сомбора, припада накнада и то: 

- председнику-одборнику у износу од 1.000,00 динара 
месечно, без обзира на број одржаних седница. 
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            - председнику и члановима у износу од 600,00 динара, по 
једној одржаној седници. 
 
 Председнику и члановима за рад у Одбору за кадровска и 
административна питања и радне односе Скупштине града Сомбора, 
припада накнада и то: 
 -председнику-одборнику у износу од 4.000,00 динара 
месечно, без обзира на број одржаних седница. 
 -председнику и члановима у износу од 1.200,00 динара по 
једној одржаној седници. 
 
 Накнада из става 1. и 2. овог члана уплаћује се на текуће 
рачуне председника и чланова, на основу записника о радних тела 
Скупштине града. 
 

Службеницима Градске управе, као и свим осталим 
члановима који плате примају из буџета града Сомбора, а који су 
ангажовани у раду радних тела, као стручна лица за остварење 
задатака и циљева, не припада накнада за рад, без обзира на време 
одржавања седнице, изузев ако та накнада није утврђена 
појединачним решењем о именовању. 

 
Изузетно, у случајевима када се за чланове радних тела 

именују истакнути стручњаци и специјалисти из различитих области 
за обављање законом прописаних послова из надлежности јединице 
локалне самоуправе, не примењује се висина накнаде утврђена у 
ставу 1. овога члана, већ се појединачним решењем о именовању 
утврђује посебна висина накнаде.  

  
Члан 5. 

 
 Одборници који долазе на седницу одборничке групе имају 
право на накнаду путних трошкова за долазак на седнице, у висини 
цене путне карте у јавном саобраћају за релацију на којој путују. 
Одборници су дужни да секретару Скупштине града дају писмену 
изјаву под теретом материјалне и кривичне одговорности, да не 
примају путни трошак по другом основу за релацију, на којој путују. 
 
 Чланови радних тела имају право на накнаду путних 
трошкова за долазак на седнице у висини цене путне карте у јавном 
саобраћају за релацију на којој путују. Чланови су дужни да 
секретару Скупштине града дају писмену изјаву под теретом 
материјалне и кривичне одговорности, да не примају путни трошак 
по другом основу за релацију, на којој путују. 
  

Накнада из става 1. и 2. овог члана уплаћује се на текуће 
рачуне одборника и чланова. 

 
Члан 6. 

 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
Члан 7. 

 
Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи 

Решење о утврђивању накнада одборницима Скупштине града 
Сомбора и члановима њених одбора, савета, комисија и фондова за 
ангажовање у скупштинском раду (акт бр. 401- 1348 /2008-III од 
27.11.2008., акт бр. 401-153/2009-III од 09.02.2009., акт бр. 401-
1167/2009 од 02.12.2009., акт број 401-456/2011-I од 29.04.2011., акт 
бр. 401-732/2011-I од 01.08.2011., акт бр. 401-667/2012-I од 
20.06.2012., акт бр. 401-1086/2013-I од 21.11.2013., акт бр. 401-
22/2014-I од 14.01.2014., акт бр. 401-89/2014-I од 13.02.2014.) 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА  
Одбор за кадровска и административна 
питања и радне односе                       
Број:  350-38/2019-I                                            
Дана: 10.06.2019. год.                                 
  С о м б о р                                      
 
    Председник Одбора за  
                                                           кадровска и админисративна  
                                                               питања и радне односе 
                                                         Зоран Рус, с.р.           

 
 

 
 
 
 

 
- Исправка штампарске грешке –  

 
 

У Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о начину 
располагања, одржавања и управљања са непокретностима у јавној 
својини града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, број 8/2019-у 
даљем тексту Одлука), поткрала се штампарска грешка.  

Наиме, у ставу 5. члана 1. Одлуке, уместо почетних речи 
„Потписом Уговора о отуђењу непокретности из става 3.“, треба да 
стоје речи: „Потписом Уговора о отуђењу непорекретности из става 
2.“ 

 
 

                            Из Одељења за комуналне делатности,  
                            имовинско-правне и стамбене послове 
                                 Градске управе града Сомбора 
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