
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДАСОМБОР 

Број 11 Сомбор,05.07.2019.године ГодинаХII 
 

Акта Скупштине града  
 

 
112. На основу члана 7. став 5., члана 39. став 1. тачка 6. и 

64. и члана 148. став 1. Статута града Сомбора („Сл.лист града 
Сомбора“ бр. 2/2019) Скупштина града Сомбора је на својој 36. 
седници одржаној дана 05.07.2019. године донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О УПОТРЕБИ ИМЕНА И СИМБОЛА ГРАДА СОМБОРА 

 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком се, у складу са Статутом Града Сомбора, 

утврђује употреба имена и симбола града Сомбора (у даљем тексту: 
Град). 
 

Члан 2. 
 Симболи Града су грб и застава. 
 

Члан 3. 
 Као званични симбол Града утвђује се историјски грб 
Сомбора, облика и садржаја описаног у члану 18. Привилегијалног 
писма о слободном и краљевском граду Сомбору из 1749. године: 
 „На зеленом пољу штита лежи град сребрне боје, са три 
куле, од којих је средња виша; зидови су украшени прозорима 
погодним за одбрану, а на челу зупчастим гесимсом; из горњег 
десног прозора промољена црвена рука држи сабљу у смеру ка 
осмокракој звезди златне боје; из левог прозора истављена је застава 
плаве боје на којој се између две састављене ловорове гранчице 
налази позлаћена бројка 3; пред отвореном градском капијом од 
железних решетки, стоје два војника: десни у плавом чојаном оделу, 
на глави му црна пандурска шубара, у црним чизмама и у десној руци 
држи старинску тешку пушку (бомбарда); леви у плавој блузи, 
црвеним чакширама, златним чизмама и са црвеном мађарском капом 
на глави, у десној руци држи исукану сабљу уперену косо у вис. На 
грбу се налази турнирски штит са визором, а више њега круна иза 
које је лав, у оригиналној боји, у стојећем ставу са исплаженим 
језиком и на горе избаченим репом; у канџама држи заставу и 
исукану сабљу. С обе стране налази се у сребрној и црвеној боји 
орнамент од храстовог лишћа.“ 

 
Члан 4.  

 Град има заставу следећег изгледа: 
 „На сребрно-белој подлози налази се грб Града Сомбора 
окружен оквиром у коме златним словима на латинском стоји 
исписан текст: „Sigillum Regiae Liberaeqve Civitatis Zomboriensis 
1749“. Ширина и дужина заставе стоје у односу 2:3. Центриран на 
средини заставе, налази се грб Града, величине и пречника у износу 
од 45% од укупне дужине заставе. Грб стоји у правцу хоризонталног 
пружања заставе. У случајевима када је потребно да застава буде 
постављена вертикално, грб може да стоји у вертикалном правцу. 

 
Члан 5. 

 
Симболи Града могу се истицати само уз државне симболе. 

 Симбол Града користи се ван службених просторија органа 
града приликом обележавања дана и празника Града, службених 
сусрета са братским и пријатељским локалним самоуправама и 
приликом других манифестација у организацији Града. 
 

Члан 6. 
 
 Сагласност на употребу имена и симбола Града, у 
случајевима који нису набројани у члану 5. став 2. ове Одлуке, даје 
Скупштина града Сомбора. 
 
 
 

Члан 7. 
 

Захтев за давање сагласности на употребу имена и симбола 
Града садржи намену употребе имена и симбола Града, технички 
опис, рок за који се сагласност за употребу тражи, као и друге 
податке битне за одлучивање. 
 Актом којим се даје сагласност на употребу имена и 
симбола Града, могу се одредити посебни услови као што су: намена, 
рок у коме сагласност важи и друго, уколико таква ограничења 
одговарају намени употребе имена и симбола. 
 Акт којим је дата сагласност, укида се ако се име и 
симболи Града употребљавају супротно условима за коришћење, 
датим у акту о давању сагласности. 

 
Члан 8. 

 
 Акт којим се одбија захтев за давање сагласности, односно 
акт којим се укида дата сагласност је коначан. 
 

Члан 9. 
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о симболима и дану општине Сомбор („Сл.лист општине 
Сомбор“ бр. 5/2002 и 11/2005). 

 
Члан 10. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу града Сомбора.  
 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  031-69/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 
 
 
 

113. На основу члана 5. став 3., члана 39. став 1. тачка 6. и 
члана 148. став 1. Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ 
бр. 2/2019) Скупштина града Сомбора је на својој 36. седници 
одржаној дана 05.07.2019. године донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О ПЕЧАТИМА ОРГАНА ГРАДА СОМБОРА 

 
Садржина одлуке 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се намена, садржина, изглед и 
употреба печата које у вршењу послова из свог делокруга користе 
органи града Сомбора (у даљем тексту: Органи). 
  

Намена печата 
 

Члан 2. 
 Печатом се потврђује аутентичност јавне исправе и другог 
акта којим Органи одлучују или службено опште са другим органима, 
правним лицима и грађанима. 
  

Садржина печата 
 

Члан 3. 
 Печат садржи грб Републике Србије око кога је исписан 
текст: Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Град 
Сомбор, назив Органа (може да садржи и назив унутрашње 
организационе јединице у Органу), Сомбор. 
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Језик на коме се исписује текст печата 
 

Члан 4. 
 Текст печата исписује се на српском језику ћириличним и 
латиничним писмом и на мађарском језику и писму. 
  

Начин исписивања текста печата 
 

Члан 5. 
 Текст печата исписује се у концентричним круговима око 
грба Републике Србије. 
 У спољном кругу печата исписује се назив Републике 
Србије. 
 Назив аутономне покрајине исписује се у првом следећем 
кругу испод назива Републике Србије. 
 У следећем унутрашњем кругу исписује се назив Органа. 
 Назив унутрашње организационе јединице Органа 
исписује се у следећем унутрашњем кругу. 
 Сомбор исписује се у дну печата. 
 Текст печата на српском језику ћириличким писмом 
исписује се у сваком кругу изнад грба Републике Србије, а текст на 
језику и писму националних мањина исписује се у наставку сваког 
круга, закључно са седиштем органа. 
  

Облик и величина печата 
 

Члан 6. 
 Печат је округлог облика. 
 Пречник печата износи 60 мм. 
  

Број печата 
 

Члан 7. 
 Органи имају један печат за отисак хемијском бојом, а 
могу имати и по један печат за отисак у печатном воску и за суви 
отисак. 
 Органи могу имати више примерака печата који морају 
бити истоветни по садржини и величини. Сваки примерак обележава 
се редним бројем, римском цифром која се ставља између грба 
Републике Србије и седишта органа - Сомбор. 
 Број примерака печата одређује руководилац Органа. 
  

Мали печат 
 

Члан 8. 
 Орган може имати печат мањег пречника (у даљем тексту: 
мали печат). 
 Садржина малог печата је иста и исписана је на исти начин 
као и садржина печата из чланова 3. и 5. ове одлуке. У малом печату 
назив органа може бити скраћен – тако да се из скраћеног текста 
недвосмислено види чији је печат. 
 Мали печат користи се у случајевима у којима је његова 
употреба подеснија. 
 Пречник малог печата је 28 мм. 
 О потреби постојања малог печата, као и о броју 
примерака, величини, скраћеном називу органа и употреби малог 
печата одлучује руководилац Органа. 
  

Чување печата и руковање печатом 
 

Члан 9. 
 Печат се чува и њиме се рукује у службеним просторијама 
Органа, а изузетно се може користити и ван службених просторија 
када треба извршити службене радње ван тих просторија. 
 Руководилац Органа одлучује коме ће поверити чување и 
употребу печата. 
 Лице коме је печат поверен на чување дужно је да печат 
чува на начин којим се онемогућава неовлашћено коришћење печата. 
  

Сагласност на садржину и изглед печата и поверавање послова 
државне управе 

 
Члан 10. 

 Пре набавке печата орган је дужан да прибави сагласност 
на садржину и изглед печата од органа Аутономне Покрајине 
Војводине надлежног за послове управе. 
   

Члан 11. 
  

Стављање печата ван употребе 
  

Члан 12. 
 Печат који је постао неодговарајући због истрошености, 
оштећења, промене уређења Органа (промена назива, седишта, 
преузимање надлежности, престанак рада органа или укидање 
унутрашње јединице и сл.), односно престанка вршења јавних 
овлашћења, ставља се ван употребе и мора се уништити. 
 Уништавање печата врши комисија Органа и о извршеном 
уништењу печата обавештава надлежни орган аутономне покрајине. 
  

Нестанак или губитак печата 
 

Члан 13. 
 Нестанак или губитак печата без одлагања се пријављује 
надлежном органу аутономне покрајине и оглашава неважећим у 
службеном гласилу аутономне покрајине. 
 Несталим или изгубљеним печатом сматра се печат који 
није доступан лицу овлашћеном за чување и употребу печата. 
 Захтев за оглашавање печата неважећим подноси се 
службеном гласилу аутономне покрајине, у року од три дана од 
сазнања за нестанак или губитак печата. 
 Печат се сматра неважећим од дана пријављивања његовог 
нестанка или губитка. 
 У случају каснијег проналаска печат ће се уништити. 
   

Достављање података о израђеним печатима 
 

Члан 14. 
 Отисак израђеног печата, податке о броју примерака 
печата и датуму почетка његове употребе орган је дужан да достави 
надлежном органу аутономне покрајине, у року од десет дана од дана 
израде печата. 
   

Ступање на снагу 
  

Члан 15. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу града Сомбора.  
 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  031-70/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                             Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 
 114. На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016- др. 
закон и 47/2018), члана 73. став 3. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр.99/09 и 
67/2012- Одлука УС), члану 22. тачка 5. Закона о националним 
саветима националних мањина („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 
20/2014- Одлука УС, 55/2014 и 47/2018), члану 3. став 2. Закона о 
службеној употреби језика и писма („Сл.гласник РС“, бр. 45/91, 
53/93, 67/93, 48/94, 101/2005, 30/2010, 47/2018 и 48/2018-испр.), члана 
11. Закона о заштити права и слобода националних мањина („Сл.лист 
СРЈ“, бр.11/2002, „Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003- Уставна повеља и 
„Сл.гласник РС“, бр. 72/2009-др.закон, 97/2013-одлука УС и 47/2018), 
члана 9. Одлуке о месним заједницама на територији града Сомбора 
(„Сл.лист града Сомбора“, бр. 2/10, 11/11 и 27/16) и на основу члана 
6., 39. и члана 11. Статута Града Сомбора („Службени лист Града 
Сомбора“ број 2/2019) и уз претходну сагласност Покрајинског 
секретаријата за регионални развој, међурегионалу сарадњу и 
локалну самоуправу број 141-015-2/2019-03-23 од 24.06.2019.год., 
Скупштина града Сомбора је на 36. седници, одржаној дана 
05.07.2019. године,  д о н е л а: 
 

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

 у насељеним местима 
на територији града Сомбора 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђују се називи дела улица и заселака на 
простору месних заједница,а у насељеним местима на територији 
града Сомбора: 
1. Алекса Шантић,  
2. Бачки Брег, 
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3. Бачки Моноштор, 
4. Бездан, 
5. Чонопља, 
6. Дорослово, 
7. Гаково, 
8. Кљајићево, 
9. Колут, 
10. Растина, 
11. Риђица, 
12. Светозар Милетић, 
13. Станишић, 
14. Стапар, 
15. Телечка, 
16. Сомбор. 

 
Члан 2. 

 
 УТВРЂУЈУ се називи улица и заселака: 
 
1.  у насељеном месту а на простору месне заједнице Алекса 
Шантић: 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Сомборски пут, између 
катастарских парцела бр. 1500 и 1353 и пружа се дуж целе 
катастарске парцеле бр. 1787 и завршава се на граници са насељеним 
местом Бајмок код кастарские парцеле бр. 1390, све у к.о. Алекса 
Шантић утврђује се назив: „СОМБОРСКИ ПУТ“-„SOMBORSKI 
PUT“- „ZOMBORI ÚT“. 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Солунских добровољаца, 
између катастарских парцела бр.1641  и 1194 и пружа се дуж целих 
катастарских парцела бр. 1860 и 1788 и завршава се код катстарске 
парцеле бр. 1795 а све у к.о. Алекса Шантић утврђује се назив: 
„СОЛУНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА“- „SOLUNSKIH 
DOBROVOLJACA”-„SZALONIKI ÖNKÉNTESEK UTCÁJA”. 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која  почиње између катастарских парцела бр. 1086 и 
1077/10 и пружа се дуж целих катастарских парцела бр. 1077/11 и 
1077/3 и завршава се између кастарских парцеа бр. 1101 и 1102,  све у 
к.о. Алекса Шантић утврђује се назив: „СЕВЕР“-„SEVER“- 
„ÉSZAKI UTCA“. 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 1779, све у к.о. 
Алекса Шантић, утврђује се назив „СТАРА МАШИНСКА“- 
„STARA MAŠINSKA”- „RÉGI GÉPPARK“ 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 985 све у к.о. 
Алекса Шантић, утврђује се назив „РУДИН САЛАШ“- „RUDIN 
SALAŠ”- „RUDIN SZÁLLÁS“ 
 
ЗАСЕЛАК 3 
-за заселка који се налази на  катастарској парцели бр. 1280, све у к.о. 
Алекса Шантић, утврђује се назив: „СИПИЋЕВ САЛАШ“- 
„SIPIĆEV SALAŠ“- „SIPIĆ-SZÁLLÁS“ 
 
 
 
2. у насељеном месту а на простору месне заједнице Бачки Брег: 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње између катастарских парцела бр. 3344 и 3256 
и пружа се дуж катастарских парцела бр. 3467 и 3468, затим иде дуж 
целе катастарске парцеле бр. 3466 и завршава се између катастарских 
парцела бр. 3220 3132, све у к.о. Бачки Брег, утврђује се назив: 
„БАЈСКА ДОЛИНА“- „BAJSKA DOLINA“- „BAJAI- VÖLGY 
UTCA“. 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње између катастарских парцела 912 и кп 871, иде 
дуж катастарских парцела бр. 949, 3520 и 2841 и завршава се између 
катастарских парцела 2840 и 2842, затим обухвата крак који почиње 
између кп 888 и 2755, пружа се дуж целе катастарске парцеле 3526 и 
завршава се између катастарских парцела 1588 и 2752/3, све у к.о. 
Бачки Брег, утврђује се назив: „ГАКОВАЧКА“-„GAKOVAČKA“- 
„GÁDOR UTCA“. 
 

УЛИЦА 3 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Иве Лоле Рибара, пружа 
се преко канала катастарске парцеле бр. 3496 и завршава се на 
катастарској парцели бр. 3497 а између катастарских парцела бр.1191  
и 1185,  а све у к.о. Бачки Брег, утврђује се назив: „ИВЕ ЛОЛЕ 
РИБАРА“-„IVE LOLE RIBARA“-„IVO LOLA RIBAR UTCA“. 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Раде Кончара, између 
катастарских парцела бр.176  и 194 и пружа се дуж целе катастарске 
парцеле бр. 936, а завршава се између катастарских парцела бр. 181 и 
180,  а све у к.о. Бачки Брег, утврђује се назив: „РАДЕ КОНЧАРА“-
„RADE KONČARA“- „RADE KONČAR UTCA“. 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази између катастарских парцела бр. 3118, 
3142, 3137 и 3128 све у к.о. Бачки Брег утврђује се назив 
„ЛИВАДСКА УЛИЦА“- „LIVADSKA ULICA“- „MEZŐ UTCA“, 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3169 све у к.о. 
Бачки Брег утврђује се назив „ШУМСКА УЛИЦА“- „ŠUMSKA 
ULICA“- „ERDŐ UTCA“. 
 
 
3. у насељеном месту а на простору месне заједнице Бачки 
Моноштор: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Баштованска, између 
катастарских парцела бр.4741  и 4560 и пружа се дуж целе 
катастарске парцеле бр. 7241,а завршава се између катастарских 
парцела бр. 7242 и 7179, а све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се 
назив: „БАШТОВАНСКА“-  „BAŠTOVANSKA“- „KERTÉSZ 
UTCA“. 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која  почиње између катастарских парцела бр. 7243 и 4603 
и пружа се целом дужином заједничке границе катастарских парцела 
бр. 7173 и 7174 и целом дужином заједничке границе катастарских 
парцела бр. 7167 и 7168 и завршава се до катастарске парцеле 7247,  
све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: „ОПАЉЕНИК“- 
„OPALJENIK”- „OPALJENIK UTCA”. 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Братства Јединства, пружа 
се између катастарских парцела бр. 2539/2 и 2506, пролази кроз 
катстарске парцеле бр. 6684 и 2505 и завршава се на катастарској 
парцели бр. 6678/1,  а све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: 
„ИЗБЕГЛИЧКА“-„IZBEGLIČKA”-„MENEKÜLTEK UTCÁJA”. 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која  почиње од постојећих улица Ивана Горана Ковачића 
и Спортске, а између катастарских парцела бр.2630/16 и 2353/16 и 
пролази између катастарских парцела бр. 2501/17 и 2353/12 и између 
катастарских парцела бр. 2501/23 и 2353/2, а завршава се између 
катастарских парцела бр. 2353/3 и 2500/1,  а све у к.о. Бачки 
Моноштор, утврђује се назив: „НОВА СПОРТСКА“-„NOVA 
SPORTSKA”-„ÚJ SPORT UTCA”. 
 
УЛИЦА 5 
- за улицу која  почиње од тромеђе Бачки Моноштор- Сомбор- Бездан 
и од катастарске парцеле бр. 3017/3 и пролази поред катастарских 
парцела бр.3058 и 3059, а завршава се код катастарске парцеле 3076, 
а све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: „КОЗАРА 
МОНОШТОР“-„KOZARA MONOŠTOR”-„MONOSTORSZEGI 
KOZARA UTCA”. 
 
УЛИЦА 6 
- за улицу која  почиње између катастарских парцела бр. 3536 и 3597 
и простире се између катастарских парцела 3539/5 и 3572/2, затим се 
простире између катастарских парцела бр. 3540/1 и 3548 и завршава 
се између катастарских парцела бр. 3541/1 и 3539/2, а све у к.о. Бачки 
Моноштор, утврђује се назив: „МАЛА ВЕНЕЦИЈА“-„MALA 
VENECIJA“-„KISVELENCE UTCA“. 
 
УЛИЦА 7 
- за улицу која  почиње од канала катастарске парцеле бр. 7176, 
између катастарских парцела 4110 и 7177 и простире се између 
катастарских парцела бр. 3804, 4025, 3749/1 и 3692, и између 
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катастарских парцела бр. 3468/1 и 3599 а завршава се на граници са 
насељеним местом Сомбор, односно катастарском парцелом бр. 3511, 
утврђује се назив: „СОМБОРСКИ ПУТ“-„SOMBORSKI PUT“-
„ZOMBORI ÚT“. 
 
УЛИЦА 8 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 2589 и 2499, 
пружа се дуж целих катастарских парцела бр. 2629 и 2621, а завршава 
се између катастарских парцела бр.  2618 и 6677 до предложене 
улице „ПИОНИРСКА“, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се 
назив: „ШУМСКА“-„ŠUMSKA“, „ERDŐ UTCA“. 
 
УЛИЦА 9 
- за улицу која почиње од постојеће улице Пионирска, између 
катастарских парцела бр. 2630/1 и 2500/7, пружа се дуж целе 
катастарске парцеле бр. 2642 и завршава се између катастарских 
парцела бр. 6677 и 7255, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се 
назив „ПИОНИРСКА“-„PIONIRSKA“-„PIONÍR UTCA“. 
 
УЛИЦА 10 
- за улицу која почиње од постојеће улице Ивана Горана Ковачића и 
Безданске, између катастарских парцела бр. 361/3 и 1306, пружа се 
дуж целе катастарске парцеле бр. 2654 и завршава се између 
катастарских парцела бр. 324 и 4209, све у к.о. Бачки Моноштор, 
утврђује се назив „ЛОВАЧКА“-„LOVAČKA“-„VADÁSZ UTCA“. 
 
УЛИЦА 11 
- за улицу која почиње од постојеће улице Ивана Горана Ковачића, 
између катастарских парцела бр.  1503 и 1529, пружа се дуж целе 
катастарске парцеле бр.  2658 и завршава се између катастарске 
парцеле бр.  1560 и 6694/2 , све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се 
назив: „СПОРТСКА“-„SPORTSKA”-„SPORT UTCA”. 
 
УЛИЦА 12 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.  742 и  740, 
пружа се дуж целе катастарске парцеле бр. 2626 и завршава се између 
катастарских парцела бр. 718 и 713, све у к.о. Бачки Моноштор, 
утврђује се назив: „ТЕСНА“-„TESNA”-„KESKENY UTCA”. 
 
УЛИЦА 13 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.36 и 40, 
пружа се дуж целе катастарске парцеле бр. 37 и завршава се између 
катастарских парцела бр. 6 и 1, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује 
се назив: „КАНАЛСКА ОБАЛА“-„KANALSKA OBALA”-
„CSATORNAPART UTCA”. 
   
УЛИЦА 14 
- за улицу која почиње од постојеће улице Дунавска, између 
катастарских парцела бр. 2159/1 и 2416, пружа се дуж целих 
катастарских парцела бр. 2632, 2649, 2659 и 2668, а завршава се 
између катастарских парцела бр. 1807 и 6697/8, и завршава се код 
постојеће улице Ослобођења, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се 
назив: „ДОЛСКА“-„DOLSKA”-„VÖLGY UTCA”.  
 
УЛИЦА 15 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 5300 и 5306, 
пружа се дуж целе катастарске парцеле бр.  7338 и 7337, и завршава 
се између катастарских парцела бр.  5621 и 5687, све у к.о. Бачки 
Моноштор, утврђује се назив: „ПИСАК“-„PISAK”-„HOMOK 
UTCA”. 
 
УЛИЦА 16 
- за улицу која почиње од границе са насељени местом Бездан, 
између катастарских парцела бр. 7145 и 3001/1, пружа се дуж целе 
катастарске парцеле бр 7237,а завршава се између катастарских 
парцела бр. 3057/4 и 3017/3 к.о. Бачки Моноштор и границе са 
насељеним местом Сомбор, утврђује се назив: „ИЗГОРЕЛА 
ШУМА“- „IZGORELA ŠUMA”-„LEÉGETT ERDŐ UTCA”. 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3156, све у 
к.о.Бачки Моноштор, утврђује се назив „БОРТАЊ САЛАШ“-
„BORTANJ SALAŠ“-„BORTÁNY-SZÁLLÁS“, 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 6634, 6642, 
6638, 6639, 6641/2 и 6644, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се 
назив: „ЗАТ“-„ZAT”-„ZAT”. 
 
 
 

ЗАСЕЛАК 3 
- за заселак који се налази имеђу катастарских парцела бр.  5907/1, 
5913, 5938 и 5902 све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: 
„ПАШИНА АДА“-„PAŠINA ADA”-„PASASZIGET”, 
 
ЗАСЕЛАК 4 
- за заселак који се налази имеђу катастарских парцела бр. 57, 62, 100 
и 7156, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: „ЦЕРЈЕ“-
„CERJE“-„CERJE“, 
 
ЗАСЕЛАК 5  
- за заселак који се налази између катастарских парцела бр. 4677, 
4944, 4616 и 4615 све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: 
„JAРОШ“-„JAROŠ”- „JÁROS HÁZCSOPORT”, 
 
ЗАСЕЛАК 6  
- за заселак који се налази на  катастарским парцелама бр. 6907 и 
6913, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: „ВИЛА 
ШТРБАЦ“-„VILA ŠTRBAC”-„ISTERBÁC VILLA”, 
 
ЗАСЕЛАК 7 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 7250 и 
7251, све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: „ВУЧИЋ 
САЛАШ“-„VUČIĆ SALAŠ“-„VUČIĆ-SZÁLLÁS“ 
 
 
 
4. у насељеном месту а на простору месне заједнице Бездан: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која почиње од постојеће улице Источна, између 
катастарских парцела бр 1056/1 и 114, иде дуж катастарских парцела 
бр 3118 и 7861, завршава се између катастарских парцела бр. 4922 и 
4931/1, све у к.о. Бездан., утврђује се назив: „РОДИНА“-„RODINA“- 
„GÓLYA UTCA“. 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње од постојеће улице Јована Дучића, између 
катастарских парцела бр. 1075 и 1058, иде кроз катастарских парцела 
бр.  5976, 5972 и 5975 и завршава се на катастарској парцели бр.  
5975, све у к.о. Бездан., утврђује се назив: „ЈОВАНА ДУЧИЋА“- 
„JOVANA DUČIĆA“- „JOVAN DUČIĆ UTCA“. 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која представља продужетак улице Сомборски пут, почиње 
између кп 3023 и 5951/2, иде дуж кп 7917, 7916, као и крак између 
катастарских парцела бр. 6753 и 6754,  дуж целе катастарске парцеле 
бр. 7994, завршава се између катастарских парцела бр. 6733 и 6754,а 
све у к.о. Бездан, утврђује се назив: „СОМБОРСКИ ПУТ“- 
„SOMBORSKI PUT“- „ZOMBORI ÚT“. 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 7024, иде дуж 
целе катастарске парцеле бр. 7998 и 8001,а завршава се на 
катастарској парцели бр.  6932, све у к.о. Бездан, утврђује се назив: 
„ШТРБАЦ“- „ŠTRBAC“- „ISTERBÁC UTCA“. 
 
УЛИЦА 5 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 7872, улица се 
простире на катастарској парцели бр. 3479 и завршава се на 
катастарској парцели бр. 8081, све у к.о. Бездан, утврђује се назив: 
„ШЕБЕШФОК“- „ŠEBEŠFOK“- „SEBESFOK UTCA“. 
 
УЛИЦА 6 
- за улицу која почиње од катастарске парцеле бр. 8105, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 8110,а завршава се на катастарској парцели 
бр. 8082 ,а све у к.о. Бездан, утврђује се назив: „СИГЕТ-
КОРЛАТОШ“- „SIGET- KORLATOŠ“-  „SZIGET – KORLÁTOS 
UTCA“. 
 
УЛИЦА 7 
- за улица која почиње од постојеће улице Жртва фашизма, између 
катастарске парцеле бр. 4961 и 8099, иде дуж целе катастарске 
парцеле бр. 7871 и 7872,а завршава се између катастарске парцеле бр. 
8078 и 3163/1,а све у к.о. Бездан,  утврђује се назив: „СИГЕТ- 
ЦАРИНАРНИЦА- ШЕБЕШФОК- МАЛТА“- „SIGET- 
CARINARNICA- ŠEBEŠFOK- MALTA“- „SZIGET–VÁMHÁZ–
SEBESFOK–MÁLTA UTCA“. 
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УЛИЦА 8 
- за улицу која почиње на катaстарској парцели бр. 8064, иде кроз 
катастарску парцелу бр. 3163/1,а завршава се на катастарској парцели 
бр. 5192/2,а све у к.о. Бездан, утврђује се назив: „БАРАЧКА“- 
„BARAČKA“- „BARACSKA UTCA“. 
 
УЛИЦА 9 
- за улицу која почиње од постојеће улице Мала, почиње на 
катастарској парцели бр. 8100, иде дуж целе катастарске пареле бр. 
7907 и 8105, 7910, 7894, 7884, и завршава се између кп 5208 и 7638/5, 
све у к.о. Бездан., утврђује се назив: „СИГЕТ“- „SIGET“- „SZIGET 
UTCA“. 
 
УЛИЦА 10 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 8092, иде дуж 
целе катастарске парцеле бр. 8090,а завршава се код катастарске 
парцеле бр. 5684, све у к.о. Бездан., утврђује се назив „КАНАЛСКА 
ОБАЛА- ТРСКАРА“- „KANALSKA OBALA-TRSKARA“-
„CSATORNAPART- NÁDAS UTCA“. 
 
УЛИЦА 11 
- за улицу која почиње од границе са насељеним местом Бачки 
Моноштор, између катастарске парцеле бр. 6555 и 6527, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 7978, завршава се између катастарских 
парцела бр. 6673 и 6154,а све у к.о. Бездан., утврђује се назив: 
„КОЗАРА“- „KOZARA“- „KOZARA UTCA“. 
 
УЛИЦА 12 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 8082 и 8128, 
иде дуж целе катстсрске парцеле бр. 8065 и 8126, а завршава се 
између катастарских парцела бр. 8121 и 7359, а све у к.о. Бездан, 
утврђује се назив: „СИГЕТ- НАСИП“- „SIGET-NASIP“- „SZIGET–
TÖLTÉS UTCA“ 
 
УЛИЦА 13 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 8092, иде дуж 
целе катастарске парцеле бр. 8093, завршава се између катастарских 
парцела бр. 7913 и 7914, а све у к.о. Бездан, утврђује се назив: 
„КАНАЛСКА ОБАЛА- ЦРНА БАРА“- „KANALSKA OBALA- 
CRNA BARA“ - „CSATORNAPART- FEKETETÓ UTCA“. 
 
УЛИЦА 14 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 5831 и 5741, 
иде дуж целе катастарске парцеле бр. 7909, завршава се између 
катастарских парцела бр. 5792 и 5796, све у к.о. Бездан утврђује се 
назив: „СИГЕТ-ЦРНА БАРА“- „SIGET- CRNA BARA”- 
„SZIGET–FEKETETÓ UTCA“.  
 
УЛИЦА 15 
- за улицу која иде насипом на катастарској парцели бр. 8082, а 
почиње од катастарске парцеле бр. 8103 и завршава се код катстарске 
парцеле бр. 5633, све у к.о. Бездан, утврђује се назив: „КЕНДЕР 
ФЕЛД“- „KENDERFELD“- „KENDERFÖLD UTCA“. 
 
УЛИЦА 16 
- за улицу која почиње од катастарске парцеле бр. 7871, иде између 
катастарских парцела бр. 5082 и 5085, иде дуж катастарских парцела 
бр. 7868 и 7869 и 8075, завршава се код предложене улице из става 7 
ове тачке, а  између катастарске парцеле нр. 5173 и 5171, све у к.о. 
Бездан, утврђује се назив: „МАЛТА“- „MALTA“- „MÁLTA 
UTCA“. 
 
УЛИЦА 17 
- за улицу која почиње од постојеће улице Гробљанска, између  
катастарских парцела бр. 2879 и 2604, иде дуж целих катастарских 
парцела бр.  3160 и 3159, завршава се између катастарских парцела 
бр.  2796 и 2824, до предложене улице Лакатне, све у к.о. Бездан, 
утврђује се назив: „ГРОБЉАНСКА“- „GROBLJANSKA“- 
„TEMETŐ UTCA“. 
 
УЛИЦА 18 
- за улицу која почиње од постојеће улице Братства Јединства, између 
катастарских парцела бр.  2534 и 2553/2, иде дуж целе катастарске 
парцеле бр.  3146, завршава се између катастарских парцела бр. 3143 
и 2547, све у к.о. Бездан, утврђује се назив: „СОМБОРСКИ ПУТ“- 
„SOMBORSKI PUT“ -„ZOMBORI ÚT“. 
 
УЛИЦА 19 
- за улицу која почиње од постојеће улице Сомборски пут, између 
катастарских парцела бр.   1178 и 1180, иде дуж катастарске парцеле 
бр. 3120 и завршава се између катастарских парцела бр. 1203 и 1182, 

све у к.о. Бездан, утврђује се назив: „БАЈСКА“- „BAJSKA“- 
„BAJAI UTCA“. 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 5285 и 
5288, све у к.о. Бездан, утврђује се назив „КИШ-САЛАШ“-„KIŠ-
SALAŠ“- „KIS-SZÁLLÁS“, 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази између катастарских парцела бр. 7023 и 
3076, све у к.о. Бездан, утврђује се назив „ШТРБАЦ- ТОТ 
САЛАШ“- „ŠTRBAC- TOT SALAŠ“- „ISTERBAC- TÓT- 
SZÁLLÁS“, 
 
ЗАСЕЛАК 3 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 6698, све у к.о. 
Бездан, утврђује се назив „БОДРОГ ТАЊА“- „BODROG TANJA“- 
„BODROG-TANYA“ 
 
ЗАСЕЛАК 4 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3696, све у к.о. 
Бездан, утврђује се назив „ДАРАЖИ ФОК“- „DARAŽI FOK“- 
„DARÁZSI-FOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 5 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 5455, све у к.о. 
Бездан, утврђује се назив „ЛИПОТ САЛАШ“- „LIPOT SALAŠ“- 
„LIPÓT SZÁLLÁS“, 
 
ЗАСЕЛАК 6 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 5301 и 
5303, све у к.о. Бездан, утврђује се назив „ХОРДОШИ САЛАШ“- 
„HORDOŠI SALAŠ“- „HORDÓSI SZÁLLÁS“, 
 
ЗАСЕЛАК 7 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 5471, све у к.о. 
Бездан, утврђује се назив „КОРЛАТОШ- ЛИПОТ“- „KORLATOŠ- 
LIPOT“- „KORLÁTOS- LIPÓT HÁZCSOPORT“, 
 
ЗАСЕЛАК 8 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 5551, 5552, 
5548 и 5547, све у к.о. Бездан, утврђује се назив „СИГЕТ-
КЕНДЕРФЕЛД“- „SIGET- KENDERFELD“- „SZIGET–
KENDERFÖLD HÁZCSOPORT“, 
 
ЗАСЕЛАК 9 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 6723, све у к.о. 
Бездан, утврђује се назив „БОДРОГ САЛАШ“- „BODROG 
SALAŠ“-„BODROG-SZÁLLÁS“ 
 
ЗАСЕЛАК 10 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 6591/2, 
6520/2 и 6519/1, све у к.о. Бездан, утврђује се назив „КОЗАРА 
САЛАШИ“- „KOZARA SALAŠ“- „KOZARA-SZÁLLÁSOK“, 
 
 
 
5. у насељеном месту а на простору месне заједнице Чонопља: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње између катастарских парцела бр. 2896 и 
2841,и пружа се дуж катастарске парцеле бр. 5602 а код катастарске 
парцеле бр. 2881 скреће целом дужином у катастарску парцелу бр. 
2863 и завршава се између катастарских парцела бр. 2853 и 2878, све 
у к.о. Чонопља утврђује се назив: „ЧОНОПЉАНСКА-9.МАЈ“- 
„ČONOPLJANSKA-9.MAJ“- „CSONOPLYA – MÁJUS 9-E UTCA“, 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 2915 и 2901, 
а која се пружа дуж целе катстарске парцеле 2917 и завршава се 
између катастарских парцела бр. 2905 и 2924 све у к.о.Чонопља 
утврђује се назив: „АЛЕКСЕ ШАНТИЋА- 9.МАЈ“- „ALEKSE 
ŠANTIĆA- 9.MAJ“- „ALEKSA ŠANTIĆ – MÁJUS 9-E UTCA“ 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње од постојеће улице Петефи Шандора, између 
катастарских парцела бр. 309 и 308 и пружа се дуж целе катастарске 
парцеле бр.2635/3 и завршава се између катастарских парцела бр. 315 
и 303, све у к.о.Чонопља утврђује се назив: „ВЕРЕ ГУЦУЊЕ“- 
„VERE GUCUNJE“- „VERA GUCUNJA UTCA” 
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ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 2707,2706, 
2701, 2700, 2704 и 2703 све у к.о. Чонопља утврђује се назив 
„ТОВИЛИШТЕ- 9.МАЈ“- „TOVILIŠTE- 9.MAJ”-  „MÁJUS 9-E 
HÍZLALDA” 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катстарским парцелама бр. 2958, 2959 и 
2962, све у к.о.Чонопља утврђује се назив „ЛОВАЧКИ ДОМ-
29.ДУЖ“- „LOVAČKI DOM- 29.DUŽ”- „VADÁSZOTTHON 29. 
DŰLŐ” 
 
 
 
6. у насељеном месту а на простору месне заједнице Дорослово: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Николе Тесле, између 
катастарских парцела бр. 1542/1 и 1058, прелази преко катастарских 
парцела бр. 1532, 1059 и 3667 а завршава се између катастарских 
парцела бр. 2576 и 2907/3, све у к.о. Дорослово утврђује се назив: 
„БОГОЈЕВАЧКИ ПУТ“- „BOGOJEVAČKI PUT“- „GOMBOSI 
ÚT“, 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње од постојеће улице Николе Тесле, између 
катастарсих парцела бр. 925 и  932, и пружа се дуж целе катастарске 
парцеле бр. 929, а завршава се код постојеће улице Херцег Јаноша 
између катастарских парцела бр. 927 и 930, све у к.о. Дорослово 
утврђује се назив: „МАЛА“-„MALA”- „KIS UTCA” 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 2970/3 и 
2879, и пружа се дуж катастарских парцела 2681, 1540 и 1071 а 
завршава се између катастарских парцела бр. 1536 и 1076, све у 
к.о.Дорослово утврђује се назив „ШУМСКА“- „ŠUMSKA“- „ERDŐ 
UTCA“,  
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која почиње од постојеће улице Жарка Зрењанина, између 
катастарских парцела бр. 3161 и 3059, и пружа се дуж катастарске 
парцеле бр. 3677, а завршава се између катастарских парцела бр. 3654 
и 3653, све у к.о.Дорослово утврђује се назив „ЖАРКА 
ЗРЕЊАНИНА“- „ŽARKA ZRENJANINA“- „ŽARKO ZRENJANIN 
UTCA“ 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3662 у 
к.о.Дорослово утврђује се назив „ПРЕВОДНИЦА“- 
„PREVODNICA“- „ZSILIP” 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 2309, 2310 
и 2311, све у к.о.Дорослово утврђује се назив „РУМУНОВ 
САЛАШ“- „RUMUNOV SALAŠ“- „RUMUN-SZÁLLÁS“ 
 
 
 
7. у насељеном месту  а на простору месне заједнице Гаково: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Железничка, између 
катастарске парцеле бр. 1556 и 1336 и пружа се дуж целе катастарске 
парцеле бр. 1625, а завршава се између катастарске парцеле бр. 199 и 
1348, све у к.о. Гаково утврђује се назив: „ЖЕЛЕЗНИЧКА“- 
„ŽELEZNIČKA“- „VASÚT UTCA“,  
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 1137 и  1105, и 
пружа се дуж целе катастарске парцеле бр. 1589, а завршава се 
између катастарске парцеле бр. 1115 и 1123, све у к.о. Гаково 
утврђује се назив: „КРАЉА ПЕТРА I- КРУШЕВЉЕ“- „KRALJA 
PETRA I- KRUŠEVLJE”- „I. PÉTER KIRÁLY UTCA- 
BÁCSKÖRTÉS UTCA”. 
 
 
 
 
 

8. у насељеном месту а на простору месне заједнице Кљајићево: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  представља продужетак постојеће улице Лењинова, 
између катастарских парцела бр. 4997 и 2269/1, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 6907, завршава се између катастарских 
парцела бр. 4968 и 4969 к.о. Кљајићево и на граници са суседним 
насељеним местом Телечка, утврђује се назив: „ЛЕЊИНОВА“- 
„LENJINOVA“- „LENIN UTCA“. 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која  представља продужетак постојеће улице Марка 
Орешковића, између катастарских парцела бр. 711 и 715, иде дуж 
целе катастарске парцеле бр. 6905, завршава се између катастарских 
парцела бр. 6864 и 6134 к.о. Кљајићево и граници са суседним 
насељеним местом Сомбор, утврђује се назив: „МАРКА 
ОРЕШКОВИЋА“- „MARKA OREŠKOVIĆA“- „MARKO 
OREŠKOVIĆ UTCA“. 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње од постојећих улица Милисава Дакића и 
Октобарске револуције, између катастарских парцела бр.  5026/2 и 
1864/2, иде дуж целе катастарске парцеле бр.  6874, катастарске 
парцеле бр. 6908, и завшрава се између катастарских парцела бр.  
6882 и 5119 к.о. Кљајићево, утврђује се назив: „СТАПАРСКИ 
ПУТ“- „STAPARSKI PUT“- „SZTAPÁRI ÚT“. 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која иде границом насеља са насељеним местом Сомбор, и 
катастарском парцелом бр. 28191 у КО Сомбор 2, од катастарске 
парцеле бр. 5561 до катастарске парцеле бр. 5519 к.о. Кљајићево, 
утврђује се назив: „СТАРИ СИВАЧКИ ПУТ“- „STARI SIVAČKI 
PUT“- „RÉGI SZIVÁCI ÚT“. 
 
УЛИЦА 5 
- за улицу која почиње од катастарске парцеле бр. 6905, између 
катастарских парцела бр. 6634/1 и 6831/1. иде дуж катастарске 
парцеле бр.  6995, и завршава се између катастарских парцела бр.  
6634/15 и 6788/2 све у к.о. Кљајићево, утврђује се назив: 
„ШАПОЊСКА“- „ŠAPONJSKA“- „ŠAPONJE UTCA“. 
 
УЛИЦА 6 
- за улицу која почиње од границе са насељеним местом Сомбор и 
катастарске парцеле бр.   6039, иде дуж катастарске парцеле бр. 7013 
и дуж целе катастарске парцеле бр. 7015, завшрава се између 
катастарских парцела бр. 6099 и 5975, све у к.о. Кљајићево, утврђује 
се назив: „КРСТОВА УЛИЦА“- „KRSTOVA ULICA“- „KERESZT 
UTCA“.  
 
УЛИЦА 7 
- за улицу која почиње од постојеће улице Чонопљански рит, између 
катастарских парцела бр.  478/2 и 3606, иде дуж целих катастарских 
парцела бр. 6903, 6902 и 6901, завршава се између катастарских 
парцела бр. 2976/2 и 2979, све у к.о. Кљајићево и границом са 
суседним насељеним местом Чонопља, утврђује се назив: 
„ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ“- „ČONOPLJANSKI PUT“- 
„CSONOPLYAI ÚT“ 
 
УЛИЦА 8 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 5474 и 5648, 
иде дуж катастарских парцела бр.  7036 и 6882, завршава се између 
катастарских парцела бр. 5426 и 5419, све у к.о. Кљајићево, утврђује 
се назив: „ГРАДИНСКА УЛИЦА”- „GRADINSKA ULICA“- 
„GRADINA UTCA” 
 
УЛИЦА 9 
- за улицу која иде иде границом насеља са насељеним местом 
Телечка, и катастарском парцелом бр. 4133 у к.о. Телечка, од 
катастарске парцеле бр.5309 до 5321/1 у к.о. Кљајићево, утврђује се 
назив: „ЈАГЊЕВО САЛАШИ“- „JAGNJEVO SALAŠI“- 
„JAGNYEVÓI SZÁLLÁSOK “  
 
УЛИЦА 10 
- за улицу која почиње од постојеће улице Краља Петра, између 
катастарских парцела бр. 1719 и 1676 и иде дуж целих катастарских 
парцела бр. 2560 и 2522,а завшрава се између катастарских парцела 
бр. 1873 и 1920 и постојеће улице Милисава Дакића, све у к.о. 
Кљајићево, утврђује се назив: „КОРДУНАШКА“- 
„KORDUNAŠKA“- „KORDUN UTCA”, 
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УЛИЦА 11 
-за улицу која почиње од постојеће улице Марка Орешковића, између 
катастарских парцела бр.  179 и 1555 и иде дуж катастарских парцела 
бр. 2479 и 2478, а завршава се између катастарских парцела бр. 189 и 
45/1 и постојеће улице Хајдук Вељка, све у к.о. Кљајићево, утврђује 
се назив „ЦИГЛАНСКА“- „CIGLANSKA“- „TÉGLAGYÁR 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 12 
- за улицу која почиње од постојеће улице Лењинова, између 
катастарских парцела бр. 2324 и 2342/1 и иде дуж целе катастарске 
парцеле бр. 2509, а завршава се између катастарских парцела бр. 2363 
и 2319, све у к.о. Кљајићево, утврђује се назив: „БАШТОВАНСКА“- 
„BAŠTOVANSKA”-  „KERTÉSZ UTCA”, 
 
УЛИЦА 13 
- за улицу која почиње од постојеће улице Лењинова, између 
катастарских парцела бр. 2237 и 2295 и иде дуж целе катастарске 
парцеле бр. 2499, дуж катастарске парцеле бр. 6906, и завршава се 
између катастарских парцела бр. 2256 и 4877, све у к.о. Кљајићево, 
утврђује се назив: „РАДНИЧКА“- „RADNIČKA“- „MUNKÁS 
UTCA”, 
 
УЛИЦА 14 
- за улицу која почиње од постојеће улице Моравички пут, између 
катастарских парцела бр.  93 и 84 и иде дуж катастарске парцеле бр.  
2481, и завршава се између катастарских парцела бр.  65 и 3855, све у 
к.о. Кљајићево, утврђује се назив: „ЛАСТИНА“- „LASTINA“- 
„FECSKE UTCA”, 
 
УЛИЦА 15 
- за улицу која почиње од постојеће улице Милутина Караса, између 
катастарских парцела бр.  3849 и 6868 и иде дуж катастарске парцеле 
бр. 6959, и завршава се између катастарских парцела бр.  3696 и 6868, 
све у к.о Кљајићево, утврђује се назив: „МИЛУТИНА КАРАСА”- 
„MILUTINA KARASA”- „MILUTIN KARAS UTCA”, 
 
УЛИЦА 16 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 3568 и  
катастарске парцеле бр. 3569, иде дуж катастарских парцела бр. 6969, 
6960, 6970, 6971, 6972, 6952, а завршава се између катастарских 
парцела 2910 и  6904, све у к.о. Кљајићево, утврђује се назив: 
„ВИНОГРАДАРСКА“- „VINOGRADARSKA“- „SZŐLÉSZ UTCA” 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 5485, унутар 
катастарске парцеле бр. 5486, све у к.о. Кљајићево, утврђује се назив: 
„ИСТОЧНО-ГРАДИНСКИ ЗАСЕЛАК“- „ISTOČNO-GRADINSKI 
ZASELAK“- „KELETI GRADINA“. 
 
 
 
9. у насељеном месту а на простору месне заједнице Колут: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која почиње од постојеће улице Марка Орешковића, 
између катастарских парцела бр. 36 и 1416 и 1419 и иде дуж 
катастарске парцеле бр. 3096 и завршава се између катастарских 
парцела бр. 1417/1 и 1416, све у к.о Колут, утврђује се назив: 
„МАРКА ОРЕШКОВИЋА“- „MARKA OREŠKOVIĆA“- 
„MARKO OREŠKOVIĆ UTCA“, 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње од катастарске парцеле бр. 1240, иде имеђу 
катастарских парцела бр. 2580 и 1203/1 и завршава се код катстарске 
парцеле бр. 2576/3, све у к.о. Колут, утврђује се назив: „СТОЈАНА 
МАТИЋА“- „STOJANA MATIĆA“- „STOJAN MATIĆ UTCA”, 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње од постојеће улице Цигланска, између 
катастарских парцела бр. 148 и  168 и иде катастарском парцелом бр. 
3099, и завршава се имеђу катастарских парцела бр. 159 и 1488, све у 
к.о. Колут, утврђује се назив: „ЦИГЛАНСКА“- „CIGLANSKA“- 
„TÉGLAGYÁR UTCA“, 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 4232 и 4342 и 
иде дуж катсатрских парцела бр. 4356, 4337 и дуж целих катстарских 
парцела бр. 4339, 4255/1, 4255/120, и завршава се код катастарске 

парцеле бр. 4255/42, све у к.о. Колут, утврђује се назив: „НИКОЛЕ 
ТЕСЛЕ”- „NIKOLE TESLE”- „NIKOLA TESLA UTCA”, 
 
УЛИЦА 5 
- за улицу која почиње од катастарке парцеле бр. 4057 и између 
катастарских парцела бр. 4078 и 4085 и иде дуж целе катастарске 
парцеле бр. 4318,а завршава се на катастарској парцели бр. 4323, све 
у к.о. Колут, и на заједничкој граници са насељеним местом Бездан, 
утврђује се назив: „МИХАЈЛА ПУПИНА”- „MIHAJLA PUPINA“- 
„MIHAJLO PUPIN UTCA”, 
 
УЛИЦА 6 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 4057 и иде дуж 
катастарских парцела бр. 4317 и 4020/38,а  завршава се на 
катастарској парцели бр. 4020/1, код катастарске парцеле бр. 4020/27, 
све у к.о. Колут, утврђује се назив: „ЛИЧКА“- „LIČKA“- „LIKAI 
UTCA”, 
 
УЛИЦА 7 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 4020/1, код 
катастарске парцеле бр. 4020/23 и иде дуж катастарских парцела бр. 
4020/39, 4008/57, 4306 и завшрава се на катастарској парцели бр. 
4001, све у к.о. Колут, утврђује се назив: „СВЕТОГ САВЕ“- 
„SVETOG SAVE”- „SZENT SZÁVA UTCA”, 
 
УЛИЦА 8 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 4020/1, између 
катастарских парцела бр. 4020/27 и 4034 и иде кроз катстарку 
парцелу бр. 4020/1, 4055, 4027, 4329, иде дуж катастарске парцеле бр. 
4236 и завршава се између катастарских парцела бр. 4235 и 4237, све 
у к.о. Колут, утврђује се назив: „ЦАРА ЛАЗАРА“- „CARA 
LAZARA”- „LÁZÁR CÁR UTCA”. 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 4222, 4220 
и 4219,  све у к.о. Колут, утврђује се назив „ЖИРОВНИЦА“- 
„ŽIROVNICA”- „MAKKOS”, 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 1864,  све у 
к.о. Колут, утврђује се назив „БАГРЕМОВ ГАЈ“- „BAGREMOV 
GAJ“- „AKÁCERDŐ”. 
 
 
 
10. у насељеном месту а на простору месне заједнице Растина: 
 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 765/1 и 
765/2, све у к.о.Растина утврђује се назив „IV УПРАВА“- „IV 
UPRAVA“- „IV. BIRTOK“ 
 
 
 
11. у насељеном месту а на простору месне заједнице Риђица: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Моше Пијаде, између 
катастарских парцела бр. 1746 и 5400 и пружа се дуж целе 
катастарске парцеле бр. 6427, а завршава се између катастарске 
парцеле бр. 5344/1 и 5210, све у к.о. Риђица утврђује се назив: 
„МОШЕ ПИЈАДЕ“- „MOŠE PIJADE“- „MOŠA PIJADE UTCA“  
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Буковачка, између 
катастарских парцела бр. 1728 и 6422 и пролази кроз катастарску 
парцелу бр. 1365 и дуж катастарске парцеле бр. 6429, а завршава се 
између катастарских парцела бр. 3893/2 и 3817,све у к.о. Риђица, 
утврђује се назив:„БУКОВАЧКА“- „BUKOVAČKA“- „BUKOVÁC 
UTCA“  
 
 
12. у насељеном месту а на простору месне заједнице Светозар 
Милетић: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која почиње од постојеће улице Иве Лоле Рибара, иземеђу 
катастарских парцела бр. 4250 и 5104 и иде дуж целе катастарске 
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парцеле бр. 6335, и завршава се између катастарских парцела бр. 
4755/1 и 3809, са границом са насељеним местом Алекса Шантић, све 
у к.о. Светозар Милетић, утврђује се назив: „ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА“- 
„IVE LOLE RIBARA“- „IVO LOLA RIBAR UTCA”, 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње од постојеће улице Пролетерска, између 
катастарских парцела бр. 258 и 1531/1, пролази између катастарских 
парцела бр. 5090 и 5088 и завршава се на катастарској парцели бр. 
5085/2, све у к.о. Светозар Милетић, утврђује се назив: „ЗАДРУЖНА 
ДУЖ“- „ZADRUŽNA DUŽ”- „SZÖVETKEZETI DŰLŐ”, 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње од постојеће улице Петефи Шандора, између 
катастарских парцела бр. 648 и 122 и иде дуж катастарских парцела 
бр. 2140 и 6363, завршава се између катастарских парцела бр. 3117 и 
3322, све у к.о. Светозар Милетић, утврђује се назив: 
„КУПАЛИШНА“- „KUPALIŠNA”- „FÜRDŐ UTCA, 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која почиње од постојеће улице Достије Обрадовић, 
између катастарских парцела бр. 5544 и 5151 и иде дуж катастарске 
парцеле бр. 6428, и завршава се између катастарских парцела бр. 5152 
и 5552, све у к.о. Светозар Милетић, утврђује се назив: „ДОСИТЕЈА 
ОБРАДОВИЋА“- „DOSITEJA OBRADOVIĆA“ „DOSITEJ 
OBRADOVIĆ UTCA“ 
 
УЛИЦА 5 
- за улицу која почиње од постојеће Сомборске улице, између 
катастарских парцела бр. 814 и 869 и иде дуж целе катастарске 
парцеле бр. 2159, и завршава се између катастарских парцела бр. 826 
и 828, све у к.о. Светозар Милетић, утврђује се назив: 
„ШУМАРСКА“- „ŠUMARSKA”-  „ERDÉSZ UTCA”, 
 
УЛИЦА 6 
- за улицу која почиње од постојеће улице Доситеја Обрадовића, 
између катастарских парцела бр. 1819 и 1788, иде дуж целе 
катастарске парцеле бр. 2172 и завршава се код постојеће улице 
Војвођанска, између катастарских парцела бр. 1565 и 1612, све у к.о. 
Светозар Милетић, утврђује се назив: „ЦИГЛАНСКА“- 
„CIGLANSKA”- „TÉGLAGYÁR UTCA”, 
 
УЛИЦА 7 
- за улицу која почиње од постојеће улице Загребачка, између 
катастарских парцела бр. 1019 и 5319 и иде дуж целе катастарске 
парцеле бр. 2163 и завршава се код постојеће улице Железничка, 
између катастарских парцела бр. 2072/1 и 5377, све у к.о. Светозар 
Милетић, утврђује се назив: „КОНОПЉИШТЕ“- 
„KONOPLJIŠTE”- „KENDERGYÁR UTCA”, 
 
УЛИЦА 8 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 1265 и 1262 и 
иде дуж катастарских парцела бр. 2174 и 2175, и завршава се између 
катастарских парцела бр. 1664 и 1667, све у к.о. Светозар Милетић, 
утрвђује се назив: „КРАТКА“- „KRATKA”- „KURTA UTCA”, 
 
УЛИЦА 9 
- за улицу која почиње од постојеће улице Ивана Мештровића, иде 
дуж целе катстарске парцеле бр. 2179, и завршава се код постојеће 
улице Владимира Назора, између катастарских парцела бр. 1373 и 
1371, све у к.о. Светозар Милетић, утврђује се назив: 
„ВЛАДИМИРА НАЗОРА“- „VLADIMIRA NAZORA“- 
„VLADIMIR NAZOR UTCA”, 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3129, у к.о. 
Светозар Милетић, утврђује се назив „ГОРЊИ ВИНОГРАДИ“- 
„GORNJI VINOGRADI”- „FELSŐSZŐLŐK”, 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 3802 и 
3803, у к.о. Светозар Милетић, утврђује се назив „ПОШТАНСКА 
ДУЖ“- „POŠTANSKA DUŽ“- „POSTA DŰLŐ”. 
 
ЗАСЕЛАК 3 
-за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 5189, 5186, 
5180, 5177, 5178, 5181, 5378 и 5383, у к.о. Светозар Милетић, 
утврђује се назив „ДОЊЕ ЛИВАДЕ“- „DONJE LIVADE”- 
„ALSÓRÉT HÁZCSOPORT”, 
 
 

ЗАСЕЛАК 4 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3480, у к.о. 
Светозар Милетић, утврђује се назив „ГОРЊЕ ЛИВАДЕ“- 
„GORNJE LIVADE“- „FELSŐRÉTEK”, 
 
ЗАСЕЛАК 5 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 5706, у к.о. 
Светозар Милетић, утврђује се назив „ПРУЖНА ДУЖ“- „PRUŽNA 
DUŽ“- „VÁGÁNY DŰLŐ”, 
 
 
 
13. у насељеном месту а на простору месне заједнице 
Станишић: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Ослобођења, између 
катастарских парцела бр. 1266/1 и 6215,и пружа се дуж целе 
катастарске парцеле бр. 6141 и завршава се између катастарских 
парцела бр. 3295 и 4449, све у к.о. Станишић утврђује се назив: 
„САВСКА“-„SAVSKA“-„SZÁVA UTCA“. 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која  почиње од постојеће улице Ослобођења, између 
катастарских парцела бр. 3351 и 3399/1 и пружа се дуж целе 
катастарске парцеле бр. 6175 и завршава се између катастарских 
парцела бр. 3346 и 3393/1, све у к.о. Станишић утврђује се назив: 
„ОСЛОБОЂЕЊА“- „OSLOBOĐENJA“- „FELSZABADULÁS 
UTCA”. 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 6095, 4404, 
4405, 4409 и 4410 све у к.о. Станишић утврђује се назив „МАШИЋ 
САЛАШ“- „MAŠIĆ SALAŠ“- „MAŠIĆ-SZÁLLÁS” 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 5881/1 све у 
к.о. Станишић утврђује се назив „БРАЧУЉ САЛАШ“- „BRAČULJ 
SALAŠ”- „BRAČULJ-SZÁLLÁS” 
 
ЗАСЕЛАК 3 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 3847 и 3848 
све у к.о. Станишић утврђује се назив „ВОДИЦЕ“- „VODICE”- 
„SZENTKÚT” 
 
ЗАСЕЛАК 4 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3648 све у к.о. 
Станишић утврђује се назив „МАРКОВ САЛАШ“- „MARKOV 
SALAŠ”- „MARKO-SZÁLLÁS” 
 
ЗАСЕЛАК 5 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 4320 и 4321 
све у к.о. Станишић утврђује се назив „ЦОЦИН САЛАШ“- „COCIN 
SALAŠ“- „COCIN-SZÁLLÁS” 
 
ЗАСЕЛАК 6 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 4276 и 4275 
све у к.о. Станишић утврђује се назив „БЈЕЛОБУЧЕ САЛАШ“- 
„BJELOBUČE SALAŠ”- „BJELOBUČE-SZÁLLÁS” 
 
ЗАСЕЛАК 7 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3637 све у к.о. 
Станишић утврђује се назив „БРАЈКОВИЋ САЛАШ“- 
„BRAJKOVIĆ SALAŠ“- „BRAJKOVIĆ-SZÁLLÁS“ 
 
 
 
14. у насељеном месту а на простору месне заједнице Стапар: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која представља продужетак постојеће улице Светосавска, 
и катастарских парцела бр. 4446/3 и 4969 и иде дуж катастарске 
парцеле бр. 5339, и завршава се код катастарских парцела бр. 4851 и 
4617/3, све у к.о. Стапар, утврђује се назив: „СВЕТОСАВСКА“- 
„SVETOSAVSKA“- „SZENT SZÁVA UTCA“, 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње од постојеће улице Карађорђев плац, и 
катстарске парцеле бр. 3 и 4, иде дуж катастарске парцеле бр. 5340, и 
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завшрава се на на граници са насељеним местом Сомбор, и 
катастарским парцелама бр. 5342 и 5341, све у к.о. Стапар, утврђује 
се назив: „КАРАЂОРЂЕВ ПЛАЦ“- „KARAĐORĐEV PLAC”- 
„KARAĐORĐE TELEK UTCA”, 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње од постојеће улице Партизанска, између 
катастарских парцела бр.  1165 и 1085, иде једним краком катастарске 
парцеле бр. 2475. и завршава се између катастарских парцела бр. 1155 
и 1098, све у к.о. Стапар, утврђује се назив: „ПАРТИЗАНСКА“- 
„PARTIZANSKA“- „PARTIZÁN UTCA“. 
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 4144, 
4138/1, 4134/1, у к.о. Стапар, утврђује се назив „СТАПАРСКА 
ВОДИЦА“- „STAPARSKA VODICA“- „SZTAPÁRI SZENTKÚT”, 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 25981/ и 
2593, у к.о. Стапар, утврђује се назив „САЛАШИ КОД МАЛОГ 
СТАПАРА“- „SALAŠI KOD MALOG STAPARA“-  
„KISSZTAPÁRI SZÁLLÁSOK”, 
 
ЗАСЕЛАК 3 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 4162/1 и 
4162/2, у к.о. Стапар, утврђује се назив „ПАРИЗОВ САЛАШ“- 
„PARIZOV SALAŠ“- „PÁRIZS-SZÁLLÁS”, 
 
ЗАСЕЛАК 4 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3801, у к.о. 
Стапар, утврђује се назив „АБИЋЕВ САЛАШ“- „ABIĆEV SALAŠ“- 
„ABIĆ-SZÁLLÁS”, 
 
ЗАСЕЛАК 5 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 5380, у к.о. 
Стапар, утврђује се назив „СТАПАРСКА ПУСТАРА“- 
„STAPARSKA PUSTARA“- „SZTAPÁRI PUSZTA”, 
 
ЗАСЕЛАК 6 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 2660, у к.о. 
Стапар, утврђује се назив „ПРУГЕ“- „PRUGE“- „VÁGÁNYOK”, 
 
ЗАСЕЛАК 7 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 3499, у к.о. 
Стапар, утврђује се назив „МАЛИ ШАНДОР“- „MALI ŠANDOR“- 
„KIS SÁNDOR“, 
 
ЗАСЕЛАК 8 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 2670, 2671 
и 2672, у к.о. Стапар, утврђује се назив „БРУКОВ САЛАШ“- 
„BRUKOV SALAŠ“- „BRUK-SZÁLLÁS“,. 
 
 
 
15. у насељеном месту Телечка а на простору месне заједнице 
Кљајићево: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која почиње од границе са насељеним местом Кљајићево, и 
катастарски парцелама бр. 3639 и 3591,и иде дуж целе катастарске 
парцеле бр. 4055, и завршава се између катстарских парцела бр. 3609 
и 3608 а све у  к.о. Телечка, утврђује се назив „ЛЕЊИНОВА“- 
„LENJINOVA“- „LENIN UTCA“, 
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 3609 и 4044, 
иде дуж катастарске парцеле бр. 4133 до катастарске парцеле бр. 
3821, и дуж катастарске парцеле бр. 4053, а завршава се између 
катастарских парцела бр. 3644 и 3625, све у к.о. Телечка, утврђује се 
назив: „ЈАГЊЕВО САЛАШИ“- „JAGNJEVO SALAŠI“- 
„JAGNYEVÓI SZÁLLÁSOK UTCÁJA“, 
 
 
 
16. у насељеном месту а на простору месних заједница Сомбора: 
 
 
УЛИЦА 1 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 23708 и 
23720 и иде дуж катастарских парцела бр. 24771 и 28151 а завршава 

се код катастарске парцеле бр. 24998/1, а све у к.о. Сомбор II утврђује 
се назив: „ЦЕНТРАЛА“- „CENTRALA“- „VILLANYTELEP“  
 
УЛИЦА 2 
- за улицу која почиње од катастарске парцеле бр. 24771,а између 
катастарских парцела бр. 24056 и 23695 и иде дуж катастарских 
парцела бр. 24772, 24780, 24781, а завршава се између катастарских 
парцела бр. 24684 и 24683,а све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ГОРЊИ БУКОВАЦ“- „GORNJI BUKOVAC“- 
„FELSŐBUKOVÁC UTCA“, 
 
УЛИЦА 3 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 24353 и 
24734, иде дуж катастарске парцеле бр. 24772 и 28199,а завршава се 
између катастарских парцела бр. 24787 и 24568, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „БУКОВАЦ“- „BUKOVAC“-  „BUKOVÁC 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 4 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.  24655 и 
24840, иде дуж катастарске парцеле бр. 28199, а завршава се на 
граници са насељеним местом Пригревица, између катастарских 
парцела бр.  25093 и  25091, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ДОЊИ БУКОВАЦ“- „DONJI BUKOVAC“- „ALSÓBUKOVÁC 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 5 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.   23452 и 
27951, иде дуж катастарских парцела бр. 28197, 25730, 28198, до 
катастарских парцела бр. 25306 и 27548, затим иде између 
катастарских парцела бр.   25674 и  27536, дуж катастарских парцела 
бр. 25731, 25732, 28846, кроз катастарску парцелу бр. 25685,  иде 
између катастарских парцела бр. 23371 и 23453, дуж целе катастарске 
парцеле бр. 28843, дуж катастарских парцела бр. 28845, 28846, и 
завршава се између катастарских парцела бр. 25684 и  25783 све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „ЧИЧОВИ“- „ČIČOVI“- „ČIČOVI 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 6 
-за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 28196 и 
10349, иде дуж катастарских парцела бр. 28147, 26442, до 
катастарских парцела бр. 27444 и 26297, затим иде између 
катастарских парцела бр.  26388/1 и 27443, дуж катастарских парцела 
бр. 26442, 28148, завршава се између 27861 и  27589, односно 
завршава се на граници са насељеним местом Стапар све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „ЛУГОВО“- „LUGOVO“- „LUGOVO 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 7 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 26143 и 
26148, иде дуж катастарских парцела бр. 26145, 28200, 28201, 23238, 
28832, завршава се између катастарских парцела бр. 23223 и  23240, 
све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „VII УПРАВА“- „VII 
UPRAVA“- „VII. BIRTOK UTCA“, 
 
УЛИЦА 8 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.   26297 и 
26388/1, иде дуж целих катастарских парцела бр. 26444, 28194, 28195, 
завршава се између катастарских парцела бр. 26882 и 26899, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „ЛУГОВО- ШИЂАНИ“- „LUGOVO- 
ŠIĐANI“- „LUGOVO-ŠIĐANI UTCA“, 
 
УЛИЦА 9 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 26880 и 
26899, иде дуж катастарских парцела бр.   28195, 27218, 27219/1, 
завршава се између катастарских парцела бр. 26954 и  27081/1, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „СОМБОРСКИ ПУТ“- 
„SOMBORSKI PUT“- „ZOMBORI ÚT“, 
 
УЛИЦА 10 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 27079 и 
27012, иде дуж катастарских парцела бр. 27224 и 27226, завршава се 
између катастарских парцела бр. 27066 и 27063, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „РАДНИЧКА УЛИЦА- ЖАРКОВАЦ“- 
„RADNIČKA ULICA- ŽARKOVAC“- „MUNKÁS UTCA“, 
 
УЛИЦА 11 
- за улицу која почиње од постојеће улице Цара Лазара, између 
катастарских парцела бр.  27133/1 и 27052/1, иде дуж катастарских 
парцела бр. 27219/2, 27227, 27222, и завршава се између катастарских 
парцела бр. 26957 и 27634, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
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„БРАНКА РАДИЧЕВИЋА- ЖАРКОВАЦ“- „BRANKA 
RADIČEVIĆA- ŽARKOVAC“- „BRANKO RADIČEVIĆ UTCA“, 
 
УЛИЦА 12 
- за улицу која почиње од постојеће улице Цара Лазара, између 
катастарских парцела бр. 27085 и 27100, иде дуж целе катастарске 
парцеле бр. 27230, завршава се између катастарских парцела бр. 
27090 и 27089, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „НАРОДНОГ 
ФРОНТА“- „NARODNOG FRONTA“- „NÉPFRONT UTCA“, 
 
УЛИЦА 13 
- за улицу која почиње од постојеће улице Цара Лазара, између 
катастарских парцела бр. 27102 и 27122, иде дуж целе катастарске 
парцеле бр.  27229, завршава се између катастарских парцела бр.  
27110 и 27111, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ЗАДРУЖНА“- „ZADRUŽNA“-  „SZÖVETKEZET UTCA“, 
 
УЛИЦА 14 
- за улицу која почиње од постојеће улице Цара Лазара, између 
катастарских парцела бр.  27125 и 27128, иде дуж целе катастарске 
парцеле бр.  27228, завршава се између катастарских парцела бр.  
27111 и  27142, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ПАРТИЗАНСКА- ЖАРКОВАЦ“-„PARTIZANSKA- 
ŽARKOVAC“- „PARTIZÁN UTCA“, 
 
УЛИЦА 15 
- за улицу која почиње са катастарске парцеле бр. 7921/2, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 10237/3, све у к.о. Сомбор I, иде дуж целе 
катастарских парцела бр. 28184, 28185, 28186, 28187, 28188, 28189, 
28190, 28191, завршава се на тромеђи са насељеним местима 
Кљајићево, Сивац, Сомбор, завршава се код катастарске парцеле 
бр.22828, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „СТАРИ 
СИВАЧКИ ПУТ“- „STARI SIVAČKI PUT“- „ÓSZIVÁCI ÚT“, 
 
УЛИЦА 16 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 9926/5 и 
10040/29, иде дуж катастарских парцела бр.  10250, 28193, 28733, иде 
преко катастарске парцеле бр.   28187, завршава се између 
катастарских парцела бр.  28738 и 22362, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „ГРАДИНСКИ ПУТ“- „GRADINSKI PUT“- 
„GRADINAI ÚT“, 
 
УЛИЦА 17 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 23138 и 
22183, иде дуж катастарских парцела бр.28765, 28737, 28735, 28736, 
28731, завршава се на граници са насељеним место Кљајићево, 
завршава се између катастарских парцела бр.  22493 и  21589, све у 
к.о. Сомбор II., утврђује се назив: „ЗЕЉКОВА ЛЕНИЈА“- 
„ZELJKOVA LENIJA“- „ZELJKO DŰLŐ“, 
 
УЛИЦА 18 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 28776, иде дуж 
целе катастарске парцеле бр. 28776 и 28777, завршава се на граници 
са насељеним местом завршава се између катастарских парцела 
бр.22494/1 и 22571, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„КРСТОВА УЛИЦА“- „KRSTOVA ULICA“- „KERESZT UTCA“. 
 
УЛИЦА 19 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 22962/1 и 
23006, иде дуж целе катастарске парцеле бр.28815, завршава се 
између катастарских парцела бр. 22962/2 и  22971, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „РАВАНГРАДСКИ ПУТ“- 
„RAVANGRADSKI PUT“- „RAVANGRÁDI ÚT“, 
 
УЛИЦА 20 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 26566 и 
26651/2, иде дуж катастарских парцела бр. 26656, 26654, 26653, 
28785, завршава се између катастарских парцела бр.  22698/2 и 22696, 
све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ПРОЛЕЋНИ ПУТ“- 
„PROLEĆNI PUT“- „TAVASZI ÚT“ 
 
УЛИЦА 21 
- за улицу која почиње од катастарске парцеле бр. 21954, иде дуж 
28149, 28150, завршава се на граници са насељеним местом 
Кљајићево, завршава се код катастарске парцеле бр.  21579, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „КЉАЈИЋЕВСКИ ПУТ“- 
„KLJAJIĆEVSKI PUT“- „KERÉNYI ÚT“, 
 
УЛИЦА 22 
- за улицу која почиње од постојеће улице Др.Ружице Рип, почиње са 
катастарске парцеле бр.  10117/1 у к.о. Сомбор I, иде дуж катастарске 

парцеле бр. 28708, иде кроз катастарске парцеле бр. 20943/2 и 
20944/1, завршава се на катастарској парцели бр. 28149, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „НОВА“- „NOVA“- „ÚJ UTCA“, 
 
УЛИЦА 23 
- за улицу која почиње од катастарске парцеле бр. 28714, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 28713/2, 28714, завршава се на катастарској 
парцели бр.   28714, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „МАЛА 
БОСНА“- „MALA BOSNA“-  „KISBOSZNIA UTCA“, 
 
УЛИЦА 24 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 20966 и 20980, 
иде дуж целе катастарске парцеле бр. 28713/1, завршава се између 
катастарске парцеле бр. 20977 и 20948, све у к.о. Сомбор II,  утврђује 
се назив: „БОСНА“- „BOSNA“- „BOSZNIA UTCA“, 
 
УЛИЦА 25 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 21189 и 21463, 
иде дуж целе катастарске парцеле бр. 28719, 28720, завршава се 
између катастарске парцеле бр. 21431/1 и 21234, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „ЛЕНИЈСКИ ПУТ“-  „LENIJSKI PUT“- 
„LENIJAI ÚT“, 
 
УЛИЦА 26 
- за улицу која почиње од постојеће улице Благојевића, почиње са 
катастарском парцелом бр. 10117/1, иде дуж целе катастарске 
парцеле бр.  744, 28652 , 28697, 28698, 28183, завршава се између 
катастарске парцеле бр. 21359 и 28723, све у к.о. Сомбор II, утврђује 
се назив: „СУНЦОКРЕТОВ ПУТ“- „SUNCOKRETOV PUT“- 
„NAPRAFORGÓ ÚT“ 
 
УЛИЦА 27  
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 19017 и 
19013/2, иде дуж целе катастарске парцеле бр. 28162, до катастарске 
парцеле бр. 18975 и 18966,  затим између катастарске парцеле бр.  
18973 и 18130/2, иде дуж целих катастарских парцела бр.  28163, 
28164, 28165, 28166, 28167, и завршава се на граници са насељеним 
местом Чонопља, између катастарских парцела бр. 18460 и 18470, све 
у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ“- 
„ČONOPLJANSKI PUT“-  „CSONOPLYAI ÚT“, 
 
УЛИЦА 28 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.18133/1 и 
18136, иде дуж целих катастарских парцела бр.28439 и 28653, и 
завршава се између катастарских парцела бр. 18944 и 18942, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ-
ОГРИЗОВИЋ САЛАШИ“- „ČONOPLJANSKI PUT- OGRIZOVIĆ 
SALAŠI“- „CSONOPLYAI ÚT – OGRIZOVIĆ- SZÁLLÁSOK “, 
 
УЛИЦА 29 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 18303/1 и 
17906/1, иде дуж целих катастарских парцела бр. 28424 и 28426/2, 
дуж катастарске парцеле бр.28426/1, и завршава се између 
катастарских парцела бр.17901/19 и 17896/3, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ-ВАГА“- 
„ČONOPLJANSKI PUT- VAGA“- „CSONOPLYAI ÚT – MÉRLEG 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 30 
-за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 628 и 40, иде 
дуж катастарске парцеле бр.  10043/1, иде кроз катастарске парцеле 
бр.  34, 33/1, 19/3, опет се враћа на катастарску парцелу бр.  10043/1, 
све у к.о. Сомбор I, затим иде кроз катастарске парцеле бр.  28107/1, 
28452, дуж катастарских парцела бр.  28453/2, 28453/1, дуж целе 
катастарске парцеле бр.  28450, дуж катастарске парцеле бр.  28447, и 
завршава се између катастарских парцела бр.  17989 и 18050, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „РАЈСКО НАСЕЉЕ“-  „RAJSKO 
NASELJE“- „ÉDENTELEP“, 
 
УЛИЦА 31 
- за улицу која почиње од катастарске парцеле бр. 10430, пролази 
између катастарских парцела бр.17409/2 и 17362, затим пролази 
између катастарских парцела бр. 16420/1 и 16258, пролази између 
катастарских парцела бр. 16484 и 12685/16 и завршава се код 
катастарске парцеле бр. 16815, на граници са насељеним местом 
Светозар Милетић, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ОБЗИР“- 
„OBZIR“- „OBZIR UTCA“, 
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УЛИЦА 32 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 16588 и 
16592 пролази између катастарских парцела бр. 16564 и 16647, 
пролази између катастарских парцела бр.16541 и 16673 и завршава се 
код 16699, све у к.о. Сомбор II, утрвђује се назив: „МИЛЧИЋ 
НАСЕЉЕ“- „MILČIĆ NASELJE“- „MILČIĆ TELEP“, 
 
УЛИЦА 33 
- за улицу која почиње од катастарске парцеле бр. 16661 пролази 
између катастарских парцела бр. 16668 и 16669, пролази између 
катастарских парцела бр. 16702 и 16695 и завршава се на катастарској 
парцели бр. 16718/1, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„МИЛЧИЋ-ПАЧИЊАК“- „MILČIĆ- PAČINJAK“- „MILČIĆ–
PAČINJAK UTCA“, 
 
УЛИЦА 34 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 10429 и 
10414, иде дуж целе катастарске парцеле бр. 11514/1, и завршава се 
између 10405 и 10415, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„МАЛИ ШОР“- „MALI ŠOR“- „KIS SOR“, 
 
УЛИЦА 35 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 10393/2 и 
10394/2, иде дуж целих катастарских парцела бр. 11512, 28176, 28175, 
28174, 28173, 28172, 28171, 28170, 28276 и завршава се на 
катастарској парцели бр.  28275, између катастарских парцела бр. 
12586 и 12575, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „БИЛИЋКИ 
ПУТ“-„BILIĆKI PUT“-„ BILIĆI ÚT“, 
 
УЛИЦА 36 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 16228 и 
16198, иде дуж катастарских парцела бр.28337, 28334, 28335, 28338, 
28341, и завршава се између катастарских парцела бр. 16259 и 16260, 
све у к.о. Сомбор II утврђује се назив: „ОБЗИР-ШКОЛСКА“- 
„OBZIR- ŠKOLSKA“- „OBZIR–ISKOLA UTCA“, 
 
УЛИЦА 37 
- за улицу која почиње између 13059 и 13257, иде дуж катастарских 
парцела бр.  28282, 28288, 28283, 28287/2, 28287/1, и завршава се 
између катастарских парцела бр. 13213 и 13186, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „БИЛИЋ- ТРГИН СОКАК“- „BILIĆ- TRGIN 
SOKAK“- „BILIĆ–TRGIN UTCA“, 
 
УЛИЦА 38 
- за улицу која почиње на катастарских парцела бр. 27961, између 
катастарских парцела бр.  13228 и 12496, иде дуж катастарских 
парцела бр. 27960, 28297 и завршава се између катастарских парцела 
бр. 12547 и 12517, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „БИЛИЋ-
КНЕЗА МИЛАНА“- „BILIĆ- KNEZA MILANA“- „BILIĆ–MILÁN 
HERCEG UTCA“, 
 
УЛИЦА 39 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр.  28170, између 
катастарских парцела бр. 13199 и 13122, иде дуж целе катастарских 
парцела бр. 28169, 28168, 28240 и завршава се између катастарских 
парцела бр.   12276 и 28249, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„РАНЧЕВО-МИЛУНКЕ САВИЋ“- „RANČEVO- MILUNKE 
SAVIĆ“- „RANČEVO – MILUNKA SAVIĆ UTCA“, 
 
УЛИЦА 40 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 12213 и 
12260, иде дуж катастарских парцела бр. 28247, 28250,и завршава се 
код предложене улице 45, између 12245 и 12244, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „РАНЧЕВО-ХИЛАНДАРСКА“- „RANČEVO- 
HILANDARSKA“- „RANČEVO – HILANDAR UTCA“, 
 
УЛИЦА 41 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 12297 и 
12298, иде дуж катастарске парцеле бр.  28168 и дуж целе катастарске 
парцеле бр.  28249, и завршава се између катастарских парцела бр. 
12249 и 12156, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „РАНЧЕВО- 
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА“- „RANČEVO- ŽARKA ZRENJANINA“- 
„RANČEVO – ŽARKO ZRENJANIN UTCA“, 
 
УЛИЦА 42 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 12266 и 
12265, иде дуж катастарске парцеле бр.  28245, пролази кроз 
катастарске парцеле бр. 28241, 12098, дуж катастарских парцела бр. 
28239, 28241, дуж целе катастарске парцеле бр. 28244, и завршава се 
између катастарских парцела бр. 12272 и 12275, све у к.о. Сомбор II, 

утврђује се назив: „РАНЧЕВО-ВУКА КАРАЏИЋА“- „RANČEVO- 
VUKA KARADŽIĆA“- „RANČEVO – VUK KARADŽIĆ UTCA“, 
 
УЛИЦА 43 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 15097 и 
15098, иде дуж целих катастарских парцела бр. 28156, 28155, 28154, 
28153 и завршава се између катастарских парцела бр. 13440 и 28122, 
све у к.о. Сомбор II утврђује се назив: „МАЂАРУТСКА“-  
„MAĐARUTSKA“- „MAGYAR UTCA“, 
 
УЛИЦА 44 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 15546 и 
15543, иде дуж целих катастарских парцела бр. 15545, 15506, 28478, 
дуж катастарске парцеле бр. 27964 и завршава се између 
катастарских парцела бр.  15572/1 и 15462/1, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „БАЧКИ САЛАШИ“- „BAČKI SALAŠI“- 
„BÁCSKAI SZÁLLÁSOK“,  
 
УЛИЦА 45 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 15049 и 
15050, иде дуж целе катастарске парцеле бр 28482, дуж катастарских 
парцела бр 28481, 28467, 28466 и завршава се на катастарској 
парцели бр 14922, између катастарских парцела бр 14925 и 14931, све 
у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „СЕВЕРНИ САЛАШ“- 
„SEVERNI SALAŠ“- „ÉSZAKI SZÁLLÁS UTCA“, 
 
УЛИЦА 46 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 19379 и 
19377, иде дуж целих катастарских парцела бр. 28144/1, 28144/2, 
28145, 28146, и завршава се на граници са насељеним местом Бачки 
Моноштор, између катастарских парцела бр. 13646 и 13655, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „ВАМОШЕРСКА“- 
„VAMOŠERSKA“- „WAMOSCHER UTCA“, 
 
УЛИЦА 47 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.  19351 и 
19354/1, иде дуж целе катастарске парцеле бр. 28519, и завршава се 
између катастарских парцела бр.  19329 и 28517, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „СОМБОРСКА“- „SOMBORSKA“- „ZOMBOR 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 48 
- за улицу која почиње од предложене улице под називом 
„ВАМОШЕРСКА“, између катастарских парцела бр. 14694 и 14692, 
иде дуж целих катастарских парцела бр. 28520,  2850, дуж 
катастарских парцела бр. 28508, 28506, 28503 и завршава се између 
катастарских парцела бр. 13557 и 13771, све у к.о. Сомбор II, утврђује 
се назив: „МАЛА ПЕШТА“- „MALA PEŠTA“- „KISPEST UTCA“, 
 
УЛИЦА 49 
- за улицу која почиње између  катастарских парцела бр. 14642 и 
14661, иде дуж целе катастарске парцеле бр.  28521, дуж 
катастарских парцела бр.  28498, 28502, 28491, и завршава се на 
граници са насељеним местом Бездан, између катастарских парцела 
бр. 13604 и 13535, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ПИНГВИНСКА“- „PINGVINSKA“- „PINGVIN UTCA“, 
 
УЛИЦА 50 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.  17749/1 и 
17725, иде дуж целе катастарске парцеле бр.  28400, дуж 28399, дуж 
целе катастарске парцеле бр.  28398, дуж катастарске парцеле бр.  
28397 и завршава се између катастарских парцела бр. 17725 и 17632, 
све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ШАПОЊЕ НАСЕЉЕ“- 
„ŠAPONJE NASELJE“- „ŠAPONJE TELEP“, 
 
УЛИЦА 51 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.   20159 и  
28130, иде дуж целих катастарских парцела бр.   28159,  28158, и 
завршава се на граници са насељеним местом Бачки Моноштор, 
између катастарских парцела бр.   28157 и 19545/1, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „МАЈЕВИЧКА“- „MAJEVIČKA“- 
„MAJEVICA UTCA“, 
 
УЛИЦА 52 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 3040/9 и 
3019/20, иде дуж катастарске парцеле бр. 3019/1, пролази кроз 
катастарске парцеле бр. 2985/6, 2986, и завршава се између 
катастарских парцела бр.   2982 и 2988/1, све у к.о. Сомбор I, утврђује 
се назив: „СУНЧАНА“- „SUNČANA“- „NAPOS UTCA“, 
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УЛИЦА 53 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 194/1, у КО 
Сомбор I и 19379, у КО Сомбор II, иде дуж катастарских парцела бр. 
193 и 2923, у КО Сомбор I, иде дуж катастарске парцеле бр. 28573, и 
завршава се између катастарских парцела бр.  20119 и  20184, у КО 
Сомбор II, утврђује се назив: „РАСАДНИЧКА“- „RASADNIČKA“- 
„FAISKOLA UTCA“, 
  
УЛИЦА 54 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр.  28109, иде дуж 
катастарске парцеле бр.  28572, и завршава се на катастарској 
парцели бр.  20068, између катастарских парцела бр.  20101 и 20073, 
све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „КРПЕЖИ“- „KRPEŽI“ - 
„KRPEŽI UTCA“, 
 
УЛИЦА 55 
- за улицу која почиње од границе катастарске општине Сомбор I, на 
катастарској парцели бр.   28109, иде дуж катастарске парцеле бр.   
28575, завршава се између катастарских парцела бр.   20199/1 и 
19954, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ШИКАРСКИ ПУТ“- 
„ŠIKARSKI PUT“- „SIKARAI ÚT“, 
 
УЛИЦА 56  
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 20289 и 6546, 
иде дуж катастарске парцеле бр. 10220/1, све у к.о. Сомбор I, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 28578, и завршава се на катастарској парцели 
бр.    28109, у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЈОСИЋКИ ПУТ“- 
„JOSIĆKI PUT“- „JOSIĆ ÚT“, 
 
УЛИЦА 57 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 20295 и 
20294, иде дуж целе катастарске парцеле бр. 28577, и завршава се на 
катастарској парцели бр.  20263/1, све у к.о. Сомбор II, утврђује се 
назив: „ЈАНОША ХЕРЦЕГА“- „JANOŠA HERCEGA“- „HERCEG 
JÁNOS UTCA“, 
 
УЛИЦА 58 
- за улицу која почиње између 20239/3 у к.о. Сомбор II и катастарске 
парцеле бр. 3046/1, к.о. Сомбор I, иде дуж катастарских парцела бр. 
10138/2,  10138/3 и завршава се код катастарске парцеле бр.  6510 све 
у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „НИКОЛАЈА ШИМИЋА“- 
„NIKOLAJA ŠIMIĆA“- „NIKOLAJ ŠIMIĆ UTCA“, 
 
УЛИЦА 59 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр.  20306 и 
катастарске парцеле бр.  20199/1, иде дуж катастарске парцеле бр.  
28563, дуж целих катастарских парцела бр.  28567,  28566 и завршава 
се између катастарских парцела бр.  20404 и 28114, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „ЈОСИЋКИ САЛАШИ“- „JOSIĆKI 
SALAŠI“- „JOSIĆ-SZÁLLÁSOK UTCA“, 
 
УЛИЦА 60 
- за улицу која почиње на катастарској парцели бр. 28113, иде кроз 
28579, дуж катастарске парцеле бр. 28581, 28580, 28582, и завршава 
се на катастарској парцели бр. 28579, између катастарске парцеле бр.   
20446 и катастарске парцеле бр.  20447, све у к.о. Сомбор II, утврђује 
се назив: „ПРУЖНА“- „PRUŽNA“- „VÁGÁNY UTCA“, 
 
УЛИЦА 61 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 11254 и 
11253, иде дуж катастарских парцела бр.  11598/1, 11598/2, 11597/2, 
затим иде дуж катастарске парцеле 11585 и завршава се између 
катастарских парцела бр. 11577 и 11173/19, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „СРЕМСКОГ ФРОНТА“- „SREMSKOG 
FRONTA“-  „SZERÉMSÉGI FRONT UTCA“, 
 
УЛИЦА 62 
- за улицу која почиње од катастарских парцела бр.11173/11, 
11173/12, 11173/9 и 11173/14 и  иде дуж дела катастарске парцеле 
бр.11172 а завршва између катастарских парцела бр. 11173/2/1, 11570 
и 11171/1, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „БОШКА 
ВРЕБАЛОВА“- „BOŠKA VREBALOVA“- „ BOŠKO VREBALOV 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 63 
- за улицу која се пружа између катастарских парцела бр.11171/4, 
11171/2, 11171/1, 11173/18 и 11173/19 и иде дуж дела катастарске 
парцеле бр.11172, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „СЛАВКА 
РАДАНОВА“- „SLAVKA RADANOVA“- „ SLAVKO RADANOV 
UTCA“, 
 

УЛИЦА 64 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.20471/5 и 
20471/15, иде дуж 20471/2, 28582, 28583 и завршава се између 
катастарских парцела бр. 20442 и 27942, све у к.о. Сомбор II, утврђује 
се назив: „БАЧКОГ КАНАЛА“- „BAČKOG KANALA“- 
„FERENC-CSATORNA UTCA“, 
 
УЛИЦА 65 
- за улицу која почиње између  катастарских парцела бр. 20435 и 
20431/2, иде дуж 28555, и завршава се између катастарских парцела 
бр. 19762 и 19701, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ТОПОЛСКА“- „TOPOLSKA“- „NYÁRFA UTCA“, 
 
УЛИЦА 66 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 20823/2 и 
20791/13, иде дуж катастарске парцеле бр. 28603, иде кроз 
катастарску парцелу бр. 28115,иде дуж катастарске парцеле бр. 
28507, 28589 и завршава се на граници са насељеним местом Бачки 
Моноштор, између катастарских парцела бр. 20633 и 20644, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „ШВРАКИН ПУТ“- „ŠVRAKIN 
PUT“- „SVRAKAI ÚT“, 
 
УЛИЦА 67 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 8839 и 8847, 
иде дуж катастарске парцеле бр. 8846, све у к.о. Сомбор I, иде дуж 
катастарске парцеле бр. 28584, и завршава се на катастарској парцели 
бр. 27942 код  27948, све у Сомбор II, утврђује се назив: „УЛИЦА 
ВИКЕНДИЦА“- „ULICA VIKENDICA“- „NYARALÓTELEP 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 68 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр.  10305 к.о. 
Сомбор I и катастарске парцеле бр.  10325 к.о. Сомбор I, иде дуж 
катастарске парцеле бр.  10325 к.о. Сомбор I, катастарске парцеле бр.  
27942 к.о. Сомбор II, и завршава се између катастарске парцеле бр.  
20475 к.о. Сомбор II и катастарске парцеле бр. 28605 к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „ШЕТАЛИШТЕ“-  „ŠETALIŠTE“- „SÉTÁLÓ 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 69 
- за улицу која почиње код постојеће улице Апатински пут, између  
катастарске парцеле бр.  8915 и катастарске парцеле бр. 10297/3, иде 
дуж катастарске парцеле бр. 8920/1, скреће десно у катастарску 
парцелу бр. 10306, а затим лево у катастарску парцелу бр. 10332, 
наставља целом дужином катастарске парцеле бр. 10305, и завршава 
се код катастарске парцеле бр. 6547/1, све у к.о. Сомбор I, утврђује се 
назив: „ШТРАНДОВА УЛИЦА“- „ŠTRANDOVA ULICA“- 
„STRAND UTCA“, 
 
УЛИЦА 70 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 8864 и 
катастарске парцеле бр. 8927/1, иде дуж катастарске парцеле бр. 
10306, скреће десно у катастарску парцелу бр. 8801, а затим лево и 
иде дуж катастарске парцеле бр. 8772/3, катастарске парцеле бр. 
10303/1, и завршава се између катастарске парцеле бр. 10311 и 
катастарске парцеле бр. 8770, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„АТАРСКА“- „ATARSKA“- „HATÁR UTCA“, 
 
УЛИЦА 71 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 8880/5 и 
катастарске парцеле бр. 8881, иде целом дужином катастарске 
парцеле бр. 8880/8, и завршава се између катастарске парцеле бр. 
8880/1 и катастарске парцеле бр. 8884, све у к.о. Сомбор I, утврђује се 
назив: „СОКАЧЕ“- „SOKAČE“- „KURTA UTCA“, 
 
УЛИЦА 72 
- за улицу која почиње код постојеће улице Апатински пут, између 
катастарске парцеле бр. 8897/1 и катастарске парцеле бр. 8728, иде 
дуж катастарске парцеле бр. 8896 и прелази преко катастарске 
парцеле бр. 8731, и завршава се код катастарске парцеле бр. 8894, све 
у к.о. Сомбор I, утрвђује се назив: „ИВАЊСКА“- „IVANJSKA“- 
„IVÁNYI UTCA“, 
 
УЛИЦА 73 
- за улицу која почиње код постојеће улице Апатински пут, између 
катастарске парцеле бр. 8732/5 и катастарске парцеле бр. 8728, иде 
дуж катастарске парцеле бр. 8732/5, прелази преко катастарске 
парцеле бр. 8793, катастарске парцеле бр. 8787, катастарске парцеле 
бр. 8779/1, катастарске парцеле бр. 8763, катастарске парцеле бр. 
6570/2, катастарске парцеле бр. 6535/2, катастарске парцеле бр. 10307 
и завршава се код катастарске парцеле бр. 6525/5, све у к.о. Сомбор I, 
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утврђује се назив: „СТРЕЛИШТЕ“- „STRELIŠTE“- „LŐTÉR 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 74 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 8732/1 и 
катастарске парцеле бр. 8732/5, иде дуж катастарске парцеле бр. 
8732/2, прелази преко катастарске парцеле бр. 8727/2 и катастарске 
парцеле бр. 8730/2, наставља дуж катастарске парцеле бр. 8729/1, 
катастарске парцеле бр. 8745/2, катастарске парцеле бр. 8753, 
катастарске парцеле бр. 6571/2, катастарске парцеле бр. 6476/2, 
катастарске парцеле бр. 6478/3, и завршава се између катастарске 
парцеле бр. 10307 и катастарске парцеле бр. 6478/5, све у к.о. Сомбор 
I, утврђује се назив: „УЛИЦА МОСТОНГА“- „ULICA 
MOSTONGA“- „MOSZTONGA UTCA“, 
 
УЛИЦА 75  
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 8737/13 и 
катастарске парцеле бр. 6592/1, иде дуж катастарске парцеле бр. 
10300, до катастарске парцеле бр. 6590 и катастарске парцеле бр. 
8741, затим између катастарске парцеле бр. 10302 и катастарске 
парцеле бр. 6590, иде дуж катастарске парцеле бр. 10300, и завршава 
се између катастарске парцеле бр. 6571/2 и катастарске парцеле бр. 
8754/2све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „УРОША ПРЕДИЋА“- 
„UROŠA PREDIĆA“- „UROŠ PREDIĆ UTCA“ 
 
УЛИЦА 76 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 6470/4 и 
катастарске парцеле бр. 6467, иде дуж катастарске парцеле бр. 6467, 
катастарске парцеле бр. 6457/1, улази у катастарске парцеле бр. 
6454/1, скреће десно, и завршава се између катастарске парцеле бр. 
6457/12 и катастарске парцеле бр. 6451/1, све у к.о. Сомбор I, 
утврђује се назив: „УЛИЦА МАГНОЛИЈА“- „ULICA 
MAGNOLIJA“- „LILIOMFA UTCA“, 
 
УЛИЦА 77 
- за улицу која почиње код постојеће Занатске улице, између 
катастарске парцеле бр. 6465/1 и катастарске парцеле бр. 6461, иде 
дуж катастарске парцеле бр. 6462, и завршава се код катастарске 
парцеле бр. 6474, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„ЗАНАТСКА НОВА“- „ZANATSKA NOVA“- „ÚJ IPAROS 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 78 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 9102/34 и 
катастарске парцеле бр. 9563/3, иде дуж катастарске парцеле бр. 
10289/10,скреће десно и иде дуж катастарске парцеле бр. 10291/2, 
катастарске парцеле бр.10291/5, катастарске парцеле бр.10291/1, 
скреће лево и иде целом дужином катастарске парцеле бр.10292, па 
скреће десно и иде дуж катастарске парцеле бр.10294, и завршава се 
између катастарске парцеле бр.9655 и катастарске парцеле бр. 9654/1, 
све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „ЧАИРЕ“- „ČAIRE“- „ 
ČAIRE UTCA“, 
 
УЛИЦА 79 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 9791/8 и 
катастарске парцеле бр. 9793/1, иде дуж катастарске парцеле бр. 
9792/1, скреће десно у наставља дуж катастарске парцеле бр. 10338, и 
завршава се између катастарске парцеле бр. 9702 и катастарске 
парцеле бр. 10326, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „УЛИВНА 
УЛИЦА“- „ULIVNA ULICA“- „TORKOLAT UTCA“, 
 
УЛИЦА 80 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 9797/20 и 
катастарске парцеле бр.9797/3, иде целом дужином катастарске 
парцеле бр. 9797/1, и завршава се између катастарске парцеле бр. 
9797/3 и катастарске парцеле бр. 9797/4, све у к.о. Сомбор I, утврђује 
се назив: „ТРОМЕЂИНА УЛИЦА“- „TROMEĐINA ULICA“- 
„HÁRMASMEZSGYE UTCA“, 
 
УЛИЦА 81 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 9804/5 и 
катастарске парцеле бр. 9807, иде целом дужином катастарске 
парцеле бр. 10256, и завршава се између катастарске парцеле бр. 9836 
и катастарске парцеле бр. 9842, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„РОКОВАЧКА УЛИЦА“- „ROKOVAČKA ULICA“- „ROKOVÁC 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 82 
- за улицу која почиње код постојеће улице Венац Петрове горе, 
између катастарске парцеле бр. 10336 и катастарске парцеле бр.  
9614, иде дуж катастарске парцеле бр. 10338, катастарске парцеле бр. 

10335, катастарске парцеле бр.  10334 и завршава се на катастарској 
парцели бр.  10333, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„КИШОВА УЛИЦА“- „KIŠOVA ULICA“- „KIS UTCA“, 
 
УЛИЦА 83 
- за улицу која почиње код катастарске парцеле бр.  8948/1, иде дуж 
катастарске парцеле бр.  8944/3, скреће десно у катастарску парцелу 
бр.  8941/1, и завршава се између катастарске парцеле бр.  8941/6 и 
катастарске парцеле бр.  8947, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„ЦИГЛАНСКА УЛИЦА“- „CIGLANSKA ULICA“- 
„TÉGLAGYÁR UTCA“, 
 
УЛИЦА 84 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 9562 и 
катастарске парцеле бр. 10291/5, прелази преко катастарских парцела 
бр. 9563/2, 9565/2,  9621/2, 9583/2, скреће лево у катастарску парцелу 
бр. 9580/30, и завршава се код постојеће улице Венац Петрове горе, 
између катастарске парцеле бр. 9615/3 и катастарске парцеле бр. 
9580/28, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „ХРАСТОВА“- 
„HRASTOVA“-„TÖLGYFA UTCA“, 
 
УЛИЦА 85 
- за улицу која почиње између катастарске парцеле бр. 7938/3 и 
катастарске парцеле бр.  7938/4, иде дуж  катастарских парцела бр.  
7938/1 и 7955/1, прелази преко катастарских парцела бр.  9327/2 и 
9327/1, и завршава се код катастарске парцеле бр.  10313/1, све у к.о. 
Сомбор I, утврђује се назив: „ЈОВАНA ЂУРАНА“- „JOVANA 
ĐURANA“- „JOVAN ĐURAN UTCA“, 
 
УЛИЦА 86 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.7868/2 и 
7869/1, иде целом дужином катастарских парцела бр.  10199, 10239/2 
и 9924/4, и завршава се између катастарских парцела бр.   9922/1 и  
9927/6, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „ИНДУСТРИЈСКИ 
ПУТ“-  „INDUSTRIJSKI PUT“- „IPARI ÚT“, 
 
УЛИЦА 87 
- за улицу која почиње од постојеће Благовићеве улице, између 
катастарских парцела бр.   4672/2 и  4673/1, иде целом дужином 
катастарских парцела бр.  4672/8, 4675/9 и 4677/27, и завршава се 
између катастарских парцела бр.  4677/16 и 4677/26, све у к.о. Сомбор 
I, утврђује се назив: „ИВИЦЕ ФРГИЋА“- „IVICE FRGIĆA“- 
„IVICA FRGIĆ UTCA“ 
 
УЛИЦА 88 
- за улицу која почиње од постојеће улице Мите Калића, између 
катастарских парцела бр.719/1 и 726/1, иде целом дужином 
катастарских парцела бр. 724/1 и 724/4, иде дуж катастарске парцеле 
бр. 723/48, и завршава се између катастарских парцела бр. 723/6 и 
723/9, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „БОГОЉУБА 
ЈЕФТИЋА“- „BOGOLJUBA JEFTIĆA“- „BOGOLJUB JEFTIĆ 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 89 
- за улицу која почиње код постојеће улице Браће Миладинов, између 
катастарских парцела бр. 10779 и 10778, иде дуж катастарске парцеле 
бр.11536, скреће десно у катастарску парцелу бр.10750/3, а затим 
лево у катастарску парцелу бр. 10751, и завршава се између 
катастарских парцела бр. 10755 и 10750/2, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „ТЕСНА“- „TESNA“- „SZŰK UTCA“, 
 
УЛИЦА 90 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 23829 и 
28111, иде дуж катастарске парцеле бр. 23830, a затим дуж 
катастарске парцеле бр.28111, паралелно са железничком пругом, 
скреће лево и прелази преко катастарские парцеле бр. 23836/1, иде 
дуж катастарских парцела бр. 23836/2 и 23842, и завршава се између 
катастарских парцела бр. 23843 и 23836/1, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „БУКОВАЧКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ“- „BUKOVAČKE 
ŽELEZNICE“- „BUKOVÁCI VASÚTSOR“, 
 
УЛИЦА 91 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.  19920/1 и 
19954, иде дуж катастарских парцела бр.  28568, 28569, скреће лево у 
катастарску парцелу бр.  28559, а затим десно, и иде целом дужином 
катастарске парцеле бр.  28558, и завршава се између катастарских 
парцела бр.  19612 и 19670, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ИЗЛЕТНИЧКА“- „IZLETNIČKA“- „KIRÁNDULÓK UTCÁJA“, 
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УЛИЦА 92 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.3174/ и 
3174/101, иде дуж катастарске  парцеле бр. 3174/10, прелази преко 
катастарске парцеле бр. 3172/1, наставља дуж катастарских парцела 
бр. 3174/39 и 3173/2, и завршава се између катастарских парцела бр.  
3173/1 и 3173/3, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„ДИНАРСКА“- „DINARSKA“- „DINÁRI-HEGYSÉG UTCA“, 
 
УЛИЦА 93 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 6624/34 и 
6592/1, иде дуж катастарских парцела бр. 10301/1, прелази преко 
10301/3, скреће десно и наставља дуж катастарских парцела бр. 
6622/1 и 6607/5, у катастарску парцелу бр. 6439/1 скреће десно, и 
завршава се између катастарских парцела бр. 6419/26 и 6612, све у 
к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „ШУМСКА“- „ŠUMSKA“-„ERDŐ 
UTCA“, 
УЛИЦА 94 
- за улицу која почиње код постојеће улице 12. Војвођанске ударне 
бригаде, између катастарских парцела бр. 2582/7 и 2582/8, иде дуж 
катастарске парцеле бр.2582/7, и целом дужином катастарске парцеле 
бр. 2551, и завршава се код постојеће улице Солунских бораца, 
између катастарских парцела бр. 2506/9 и 2484/2, све у к.о. Сомбор I, 
утврђује се назив: „СОЛУНСКИХ БОРАЦА“- „SOLUNSKIH 
BORACA“- „SZALONIKI HARCOSOK UTCÁJA“, 
 
УЛИЦА 95 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 265/14 и 
11487, иде дуж катастарских парцела бр. 264, 11609, скреће лево и 
иде целом дужином катастарске парцеле бр. 11610, и завршава се 
између катастарских парцела бр. 11476 и 11483, све у к.о. Сомбор II, 
утврђује се назив: „БАЛКАНСКА“- „BALKANSKA“- „BALKÁN 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 96 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 140/13 и 
162/18, иде дуж катастарских парцела бр. 139/1 и 11587/2, и завршава 
се између катастарских парцела бр. 11505 и 11174, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „КРАЈИШКА“- „KRAJIŠKA“- „KRAJINA 
UTCA“, 
 
УЛИЦА 97 
- за улицу која почиње код постојеће Дравске улице, катастарских 
парцела бр. 15866 и  11293, иде дуж катастарске парцеле бр.  11494/2, 
паралелно са каналом, и завршава се између катастарских парцела бр.  
15879/1 и 10463/1, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„ДРАВСКА“- „DRAVSKA“- „DRÁVA UTCA“, 
 
УЛИЦА 98 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.  20545 и 
28594, иде дуж катастарске парцеле бр. 28603, обилази катастарску 
парцелу бр.  20545, и завршава се између катастарских парцела бр.  
20544 и 27942, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ШВРАКЕ 
БУНГАЛОВИ“- „ŠVRAKE BUNGALOVI“- „SVRAKAI 
BUNGALÓK UTCÁJA“, 
 
УЛИЦА 99 
- за улицу која почиње код постојеће улице Незнаног јунака, између 
катастарских парцела бр. 113/29 и 9094/27, иде дуж катастарских 
парцела бр. 9113/28 и 9107/11, и завршава се између катастарских 
парцела бр. 9107/12 и 9097/1, све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: 
„СТЕВАНА МОКРАЊЦА“- „STEVANA MOKRANJCA“- 
„STEVAN MOKRANJAC UTCA“, 
  
УЛИЦА 100 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 10449 и 
10464/2, иде дуж целих катастарских парцела бр.  11502, 11507, 
11508, 28486, 28487, 28518 и завршава се код предложене улице 50, 
између катастарских парцела бр.  19359/1 и 19360, све у к.о. Сомбор 
II, утврђује се назив: „ОБИЛАЗНИЦА СЕВЕР“- „OBILAZNICA 
SEVER“- „ÉSZAKI  KERÜLŐÚT“, 
 
УЛИЦА 101 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 24998/1 и 
24964, иде дуж целих катастарских парцела бр. 28609 и 28610, и 
завршава се између катастарских парцела бр.24973 и 24987, све у к.о. 
Сомбор II, утврђује се назив: „УЛИЦА ЗЕЧЕВИ САЛАШИ“- 
„ULICA ZEČEVI SALAŠI“- „ZEČEV-SZÁLLÁSOK UTCA“, 
 
УЛИЦА 102 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 19544 и 
14445, пролази кроз катастарске парцеле бр. 28546 и 14446, иде дуж 

целе катастарске парцеле бр. 28548, и завршава се код катастарске 
парцеле бр. 14453, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„МАЈЕВИЦА“- „MAJEVICA“- „MAJEVICA UTCA“, 
 
УЛИЦА 103 
- за улицу која почиње од постојеће улице Јурија Гагарина, између 
катастарске парцеле бр.  210/1 у к.о. Сомбор I и катастарске парцеле 
бр.  11491, иде дуж целих катастарских парцела бр.  11611 и 28488/3, 
и завршава се на катастарској  парцели бр. 28488/2, између 
катастарских парцела бр. 28518 и 28487, све к.о. Сомбор II, утврђује 
се назив: „ЈУРИЈА ГАГАРИНА“- „JURIJA GAGARINA“- „JURIJ 
GAGARIN UTCA“, 
 
УЛИЦА 104 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.  2608/6 и 
2534/1, иде дуж катастарске парцеле бр.  10154, и завршава се између 
катастарских парцела бр.  329 и 2514, све у к.о. Сомбор I, утврђује се 
назив: „СТАНКА ПАУНОВИЋА“- „STANKA PAUNOVIĆA“- „ 
STANKO PAUNOVIĆ UTCA“, 
  
УЛИЦА 105 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 320/1 и 
2608/1, иде дуж катастарске парцеле бр.  10154, пролази кроз 
катастарску парцелу бр.  2607/5, и завршава се на катастарској 
парцели бр.   2607/1, између катастарских парцела бр.2607/6 и 314, 
све у к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „ПАНГАРСКА“- 
„PANGARSKA“- „PANGARI UTCA“, 
 
УЛИЦА 106 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр.  13072 и  
13159, иде кроз катастарску парцелу бр.  28282, дуж целих 
катастарских парцела бр.  28286, 28285 и 28284, кроз катастарску 
парцелу бр. 13162/3 и завршава се на катастарској парцели бр.  
13162/1, између катастарских парцела бр.  13163 и 13156, све у 
к.о.Сомбор II, утврђује се назив: „БИЛИЋ-ГОСПОДАРА 
ВУЧИЋА“-„BILIĆ- GOSPODARA VUČIĆA“- „ BILIĆ–VUČIĆ 
FŐÚR UTCA“, 
 
УЛИЦА 107 
- за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 158/4 и 
150/26 и иде дуж дела катастарских парцела153/5, 153/1 и 10372 и 
дуж целих катастарских парцела 153/6 и 153/4 а завршава између кат. 
парцела бр. 159/12 и 151/2 све у ко Сомбор 1 утврђује се нов назив:  
„ВИДОВДАНСКА“- „VIDOVDANSKA“- „VID-NAPI UTCA” а 
постојећи назив: „СТЕВАНА БЕЉАНСКОГ“ за наведени опис се 
укида.  
 
УЛИЦА 108 
- за улицу која почиње између парцела бр. 159/3 и 159/8 и иде дуж 
дела парцеле бр. 10372 а завршава се између парцела бр. 159/1 , 160/3 
и 159/4 све у к.о.Сомбор 1 утврђује се назив „КРАТКА“- 
„KRATKA“- „KURTA UTCA” а постојећи назив: „СТЕВАНА 
БЕЉАНСКОГ“ за наведени опис се укида.  
 
ЗАСЕЛАК 1 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 12078, све у 
к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „ПРВА УПРАВА“- „PRVA 
UPRAVA“- „ELSŐ BIRTOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 2 
- за заслак који се налази на катастарској парцели бр.  17857, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ШАПОЊЕ- ШЕТРОВАЧА 
САЛАШИ“- „ŠAPONJE- ŠETROVAČA SALAŠI“- „ŠAPONJE–
ŠETROVAČA SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 3 
- за заселак који се налази на на катастарским парцелама бр. 23486 и 
23509, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЗАСЕЛАК 
БУКОВАЧКЕ ВОДИЦЕ“- „ZASELAK BUKOVAČKE VODICE“-  
„BUKOVÁCI SZENTKÚT“, 
 
ЗАСЕЛАК 4 
- за заселак који се налази између катстарских парцела бр. 23208, 
23161 и 23159, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЗАПАДНА 
ГРАДИНА“- „ZAPADNA GRADINA“- „NYUGATI GRADINA“, 
 
ЗАСЕЛАК 5 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр.  23147, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ВИОЛЕТИН САЛАШ“- 
„VIOLETIN SALAŠ“- „VIOLETTA-SZÁLLÁS“, 
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ЗАСЕЛАК 6 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 26769, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „МАЈСКИ“- „MAJSKI“- 
„MAJSKI“, 
 
ЗАСЕЛАК 7 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 26790, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЦРПНА СТАНИЦА ЗА 
ОДВОДЊАВАЊЕ“- „CRPNA STANICA ZA ODVODNJAVANJE”- 
„SZIVATTYÚTELEP” 
 
ЗАСЕЛАК 8 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 27950, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЦРПНА СТАНИЦА ЗА 
НАВОДЊАВАЊЕ“- „CRPNA STANICA ZA NAVODNJAVANJE”-
„SZIVATTYÚTELEP” 
 
ЗАСЕЛАК 9 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 27949, све у 
к.о. Сомбор I, утврђује се назив: „ФАЗАНЕРИЈА ЖАРКОВАЦ“- 
„FAZANERIJA ŽARKOVAC“- „FÁCÁNTELEP–ŽARKOVAC“, 
 
ЗАСЕЛАК 10 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 26557, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „РКМАНОВ САЛАШ“- 
„RKMANOV SALAŠ“- „RKMAN-SZÁLLÁS“, 
 
ЗАСЕЛАК 11 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 22875, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЗАДРУГАРСКИ САЛАШ“- 
„ZADRUGARSKI SALAŠ“- „SZÖVETKEZETI SZÁLLÁS“, 
 
ЗАСЕЛАК 12 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 22903, 
22916, 22942/3 и 22942/1, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„САЛАШИ ГРАДИНЕ“- „SALAŠI GRADINE“- „GRADINA 
SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 13 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 22927, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ИЂУШКИ“- „IĐUŠKI“- 
„IĐUŠKI“, 
 
ЗАСЕЛАК 14 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 27944, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „БАЈИН“- „BAJIN“- „BAJA 
VÉG“, 
 
ЗАСЕЛАК 15 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 18786, 
18784 и 18781 све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЛЕНИЈА-
БИКАРЕВИ САЛАШИ“- „LENIJA- BIKAREVI SALAŠI“- 
„LENIJA–BIKAR-SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 16 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 18575, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ- 
РАЦИЋИ САЛАШИ“- „ČONOPLJANSKI PUT- RACIĆI 
SALAŠI“- „CSONOPLYAI ÚT – RACIĆ-SZÁLLÁSOK “, 
 
ЗАСЕЛАК 17 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 18437 и 
18442, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЧОНОПЉАНСКИ 
ПУТ- ЗЕРИЋЕВИ САЛАШИ“- „ČONOPLJANSKI PUT- 
ZERIĆEVI SALAŠI“- „CSONOPLYAI ÚT – ZERIĆ-
SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 18 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр.16950, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ЧОНОПЉАНСКИ ПУТ- 
ЖИЖИЋЕВИ САЛАШИ“- „ČONOPLJANSKI PUT- ŽIŽIĆEVI 
SALAŠI“- „CSONOPLYAI ÚT – ŽIŽIĆ-SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 19 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр. 17892/9, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ШАПОЊЕ-КНЕЗИ САЛАШИ“- 
„ŠAPONJE- KNEZI SALAŠI“- „ŠAPONJE–KNÉZY-
SZÁLLÁSOK“, 
 
 
 

ЗАСЕЛАК 20 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 12662 и 
12675, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ОБЗИР-
БАНДОБРАНСКИ САЛАШИ“- „OBZIR- BANDOBRANSKI 
SALAŠI“- „OBZIR–BANDOBRANSKI- SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 21 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 12731, 
12734 и 12735, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ОБЗИР- 
БЛАГОЈЕВИЋИ САЛАШИ“- „OBZIR- BLAGOJEVIĆI SALAŠI“-  
„OBZIR– BLAGOJEVIĆ-SZÁLLÁSOK“, 
 
ЗАСЕЛАК 22 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 15954, 
15955 и 15956, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: 
„МАТОШЕВИЋИ“- „MATOŠEVIĆI“- „MATOŠEVIĆ VÉG“, 
 
ЗАСЕЛАК 23 
- за заселак који се налази на катастарским парцелама бр. 13940/1 и 
13894/1, све у к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „ФАЗАНЕРИЈА“- 
„FAZANERIJA“- „FÁCÁNTELEP“, 
 
ЗАСЕЛАК 24 
- за заселак који се налази на катастарској парцели бр.12388, све у 
к.о. Сомбор II, утврђује се назив: „РАНЧЕВО-РЕЛИЋИ“- 
„RANČEVO- RELIĆI“- „RANČEVO–RELIĆ VÉG“, 
 

Члан 3. 
 

 УТВРЂУЈУ се исправке у називима и описима улицa: 
 
1. у насељеном месту а на простору месне заједнице Бачки 
Моноштор: 
 
- за улицу из адресног регистра са матичним бројем  803871000377 
која носи назив „ДОЛА“ утврђује се исправка назива и нов назив 
улице: „НОВА“-„NOVA“-„ÚJ UTCA“.  
 
2. у насељеном месту а  на простору месне заједнице Бездан: 
 
- за улицу из адресног регистра са матичним бројем  803880000699 
која носи назив „ИСТОЧНА НОВА 1“ утврђује се исправка назива и 
нов назив улице: „ИСТОЧНА“- „ISTOČNA“- „NAPKELETI 
UTCA“.  
 
3. у насељеном месту а на простору месне заједнице Растина: 
 
- за улицу из адресног регистра са матичним бројем  803936000517 
која носи назив СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА утврђује се исправка 
назива и нов назив улице: „ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА“- 
„VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA“- „STEPA STEPANOVIĆ 
VAJDA UTCA“. 
 
4. у насељеном месту а на простору месне заједнице Станишић: 
 
- за улицу из адресног регистра са матичним бројем  803987010006 
која носи назив „БЛЕДСКА“ утврђује се исправка назива и нов назив 
улице: „ЦЕРСКА“- „CERSKA“- „CSERFA UTCA“; 
 
- за улицу из адресног регистра са матичним бројем  803987010032 
која носи назив „САРАЈЕВСКА“ утврђује се исправка назива и нов 
назив улице: „НЕНАДА ТОМОВИЋА“- „NENADA TOMOVIĆA“-  
„NENAD TOMOVIĆ UTCA“; 
- за улицу из адресног регистра са матичним бројем  803987010034 
која носи назив „СКАДАРСКА“ утврђује се исправка назива и нов 
назив улице: „ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА“- „DOSITEJA 
OBRADOVIĆA“-  „DOSITEJ OBRADOVIĆ UTCA“. 

 
5. у насељеном месту а на простору месних заједница Сомбора: 
 
- за улицу из адресног регистра са матичним бројем 803979005181 
која носи назив „СТЕВАНА БЕЉАНСКОГ“ утврђује се исправка у 
опису улице и нов опис улице:  
 

- назив „СТЕВАНА БЕЉАНСКОГ“- „STEVANA 
BELJANSKOG“- „STEVAN BELJANSKI UTCA” 
утврђује се за улицу која почиње између парцела бр. 
150/20 и 150/32 и иде дуж парцела бр. 150/25, 150/48, 
153/3, дела парцеле 153/1, дела парцеле 10372 и завршава 
између парцела бр. 155/1 и 157/1 све у к.о. Сомбор 1. 
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- за улицу из адресног регистра са матичним бројем 803979010057 
која носи назив „БОШКА ТУЦИЋА“ утврђује се исправка у опису 
улице и нов опис улице: 
 

- назив „БОШКА ТУЦИЋА“- „BOŠKA TUCIĆA“- 
„BOŠKO TUCIĆ UTCA“ утврђује се за улицу која почиње 
између катастарских парцела бр. 150/5 и 150/16 и иде дуж 
парцела бр. 150/1, 150/49, 150/52, 150/66 и 150/51 и 
завршава се између парцела бр. 145/1 и 152/6 све у к.о. 
Сомбор 1. 
 

- утврђивањем новог описа за улицу „Бошка Туцића“ укида се улица 
и назив: „КОЗАРАЧКА“. 
 

Члан 4. 
 

 О спровођењу ове Одлуке стараће се Републички 
геодетски завод и Градска управа града Сомбора. 
 

Члан 5. 
 

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

Члан 6. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним 
местима на територији града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, бр. 
23/2018). 
 

Члан 7. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 015-8/2019-I                                                 ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 

115. На основу члана 4. Закона о јавним службама ( 
''Службени гласник РС'', бр.42/91, 71/94,79/2005-др.закон, 81/2005- 
испр.др.закона,83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон), члана 23. 
Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр.72/09,13/16 и 30/16-исправка), 
члана  32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр.129/07, 83/14 -др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018-
др.закон), и члана 39., тачка 11.  Статута града Сомбора ("Службени 
лист града Сомбора", број 2/2019), Скупштина града Сомбора на 36. 
седници одржаној дана 05.07.2019. године донела је  
 

 
О Д Л У К У   

О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ  
ГРАДСКИ МУЗЕЈ СОМБОР 

 
Члан 1. 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 Установа за културу Градски музеј Сомбор основана је 
Решењем Народноослободилачког одбора бр. 14 из 1945.године.  
 Скупштина општине Сомбор преузела је права и обавезе 
оснивача према Музеју Одлуком број 022-6/91 од 16.05.1991. године. 
 Скупштина општине Сомбор донела је Решење о органима 
Градског музеја Сомбор („Сл. лист општине Сомбор“,бр.5/92, 14/92, 
7/93 и 5/96), за који Акт је сачињен пречишћен текст („Сл.лист 
општине Сомбор“,бр.11/97), а потом и Одлуку о усклађивању 
Решења о органима Градског музеја Сомбор („Сл. лист општине 
Сомбор“, бр 21/2004).  
 Овом Одлуком врши се усклађивање наведених аката са 
Законом.  

 
Члан 2. 

 
 Оснивач  Градског музеја  Сомбор је град Сомбор (у даљем 
тексту:оснивач) са седиштем у Сомбору, Трг Цара Уроша 1 . 

 Установа има својство правног лица. 
 У правном промету са трећим лицима Установа иступа у 
своје име и за свој рачун. 
 

Члан 3. 
 

 Градски музеј Сомбор је установа од посебног значаја за 
очување, унапређење и развој културне посебности и очувања 
националног идентитета мађарске и буњевачке националне мањине.
  

 
НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ УСТАНОВЕ 

 
Члан 4. 

 
 Назив Установе на српском језику је: ГРАДСКИ МУЗЕЈ 
СОМБОР  
 Назив Установе на мађарском језику је: Városi múzeum 
Zombor. 
 Седиште Градског музеја је у Сомбору, ул. Трг Републике 
број 4. 
 Градски музеј обавља музејску делатност и у два 
депанданса: Спомен-музеј Батинске битке и Музеј Подунавских 
Шваба. 
 О промени назива и седишта Установе oдлуку доноси 
Скупштина града Сомбора, на предлог Управног одбора Установе.  
 

Члан 5. 
 

Градски музеј Сомбор има свој печат и штамбиљ који 
садрже пословно име и седиште Установе. 

 Изглед и садржина печата и штамбиља утврђују се 
Статутом Установе. 

 
Члан 6. 

 
ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 
 
 Градски музеј Сомбор је основан као музејска установа 
комплексног типа, која обавља делатност заштите покретних 
уметничко-историјских дела и предмета из области палеонтологије, 
археологије, историје, историје уметности и етнологије, на 
територији  града Сомбора и општина Апатин, Оџаци и Кула.  
 
 Основна делатност Градског музеја је:  
9102 – ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА, ГАЛЕРИЈА И ЗБИРКИ   
 
Споредне делатности Градског музеја су: 
58.11-ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И БРОШУРА 
58.14- ИЗДАВАЊЕ ЧАСОПИСА И СЛИЧНИХ ПЕРИОДИЧНИХ 
ИЗДАЊА 
58.19- ОСТАЛА ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
47.6- ТРГОВИНА НА МАЛО ПРЕДМЕТИМА ЗА КУЛТУРУ 
56.30- УСЛУГЕ ПРИПРЕМАЊА И ПОСЛУЖИВАЊА ПИЋА 
Градски музеј може без уписа у судски регистар да обавља друге 
делатности које служе делатности уписаној у регистар. 
 
 
ФИНАНСИРАЊЕ  

Члан 7. 
 

 Градски музеј стиче средства за остваривање своје 
делатности у складу са Законом  из: 

- буџета града Сомбора 
- из средстава покрајинског и републичког буџета 
- донација, прилога, спонзорства  и поклона домаћих и 

страних правних и физичких лица 
- сопствених прихода по основу обављања делатности, у 

складу са Законом 
- из других извора 

  
Члан 8. 

 
 У буџету Града се обезбеђују средства којима се 
финансирају стални трошкови, културни програми, инвестиционо 
одржавање, текуће поправке и одржавање, опрема, плате, додаци, 
накнаде и друга примања директора и запослених у складу са 
годишњим Програмом рада Градског музејакоји је усвојила 
Скупштина града.  
 Градоначелник града Сомбора закључује са Музејом 
годишњи Уговор о финансирању трошкова из става 1. Овог члана.  
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  ОРГАНИ УПРАВЉАЊА УСТАНОВЕ 

Члан 9. 
 

 Органи  Градског музеја су:  
- Директор, као орган руковођења,  
- Управни одбор, као орган управљања, 
 - Надзорни одбор, као орган надзора 
 
 
ДИРЕКТОР                                                           

Члан 10. 
 

 Радом и пословањем Градског музеја руководи директор. 
Директора именује и разрешава Скупштина града на 

основу претходно спроведеног јавног конкурса, на предлог Одбора за 
кадровска и административна питања и радне односе Скупштине 
града Сомбора , са  образложног предлога листе кандидата коју 
утврђује Управни одбор Установе, на период од 4 године и може 
бити поново именован.  
  

За директора може бити именовано лице које, осим 
општих законских услова, испуњава и следеће посебне услове: 

1. да има стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 

2. да има најмање пет година радног искуства у струци  
Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада 

и развоја установе као саставни део конкурсне документације. 
Мишљење у поступку избора директора Градског музеја 

дају и национални савети мађарске и буњевачке националне мањине. 
Остали услови за избор кандидата за директора утврђују се Статутом 
Музеја. 
 Надлежност директора дефинише се Статутом Градског 
музеја. 
 

Члан 11. 
 

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

Члан 12. 
 

 До именовања директора по расписаном конкурсу 
Скупштина града може именовати вршиоца дужности директора. 
 За вршиоца дужности директора може бити именовано 
лице на период од најдуже једне године . 
 Права, обавезе и одговорности директора односе се и на 
вршиоца дужности директора. 
 
УПРАВНИ ОДБОР 

Члан 13. 
 

 Орган управљања Установе је Управни одбор. 
Управни одбор има 5 чланова, укључујући и председника. 
Председника и чланове Управног одбора Установе именује 

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

кадровска и административна питања и радне односе Скупштине 
града Сомбора,  

- 1 представника кога заједнички предложе Национални 
савет мађарске националне мањине  и Национални савет буњевачке 
националне мањине и  

- 1 представник из реда запослених , на предлог 
репрезентативног синдиката установе  из реда носилаца основне, тј. 
Програмске делатности. 

Два члана Управног одбора треба да буду представници 
мање заступљеног пола. 

Надлежност Управног одбора дефинише се Статутом 
Градског музеја у складу са законом. 

Мишљење о предложеним члановима Управног одбора  
дају и национални савети мађарске и буњевачке националне мањине. 
 
 

Члан 14. 
  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
 
 Надзорни одбор је орган надзора над законитошћу у 
пословању Установе. 
 Председника и чланове Надзорног одбора Установе 
именује и разрешава Скупштина града.  
 Надзорни одбор има 3 члана, укључујући и председника. 
Надзорни одбор чине:  

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

- један представник кога заједнички предложе Национални 
савет мађарске националне мањине  и Национални савет буњевачке 
националне мањине и   

-један представник из реда запослених на предлог 
репрезентативног синдиката установе  

Један члан Надзорног одбора треба да буде представник 
мање заступљеног пола. 
 Чланови Надзорног одбора именују се на период 4 године 
и могу поново бити бирани. 

Надлежност Надзорног одбора дефинише се Статутом 
Градског музеја у складу са законом. 

Мишљење о предложеним члановима Надзорног одбора 
Градског музеја дају и национални савети мађарске и буњевачке 
националне мањине. 
 

Члан 15. 
  

Председнику и члановима Управног и Надзорног одбора 
може припасти накнада за рад по одржаној седници у висини 
половине неопорезивог износа дневнице. 

Накнада за рад из става 1. овог члана се исплаћује из 
сопствених прихода Градског музеја. 

 
Члан 16. 

 
 Ради разматрања стручних питања и унапређења 
делатности  Градског музеја могу се формирати Стручно веће, као и 
друга посебна привремена, или стална тела за поједина питања. 
 Статутом Градског музеја се дефинишу стручни органи 
Установе, а Одлуку о оснивању и делокругу рада стручних тела 
доноси директор Установе. 
 
 
ЗАШТИТА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА  
 

Члан 17. 
 
 Скупштина града као оснивач : 
 
- даје сагласност на статут, 
- разматра   годишње извештаје о раду и финансијском пословању и 
усваја исте; 
- даје сагласност на годишњи програм рада; 
- даје сагласност на статусне промене; 
- даје сагласност на промену делатности, промену седишта и назив 
Установе. 
-  именује и разрешење директора,  
-  именује и разрешава  чланове Управног и Надзорног одбора 

 
Члан 18. 

   
 Градско веће даје претходну сагласност на: 
- Одлуку о кредитном задужењу Градског музеја код пословних 
банака, фондова, или других финансијских организација којом се 
обезбеђују средства за капиталне или текуће инвестиције 
- Уговоре о финансијском , односно оперативном лизингу, 
- Преговоре, радње и правне послове са трећим лицима код којих се 
Градски музеј кредитно задужује , оптерећује имовину установе, или 
користи друга средства обезбеђивања потраживања. 
   

Члан 19. 
 

Градоначелник града Сомбора даје сагласност на  
Правилник о организацији и систематизацији послова у Градском 
музеју и доноси Решење о утврђивању збирне листе коефицијената за 
обрачун и исплату плата запослених  у установи. 

 
  



Страна 124  Службени лист града Сомбора Број 11– 05.07.2019. 
 

Члан 20. 
 

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

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

 
  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 21. 

 
Градски музеј је дужан да усклади Статут са овом Одлуком 

у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
Остале опште акте Градски музеј је дужан да усклади у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута. 
Статутом Градског музеја ближе се уређује делатност, 

унутрашња организација, надлежност органа, услови за именовање и 
разрешење директора, заступање и представљање, права, обавезе и 
одговорности запослених, начин организовања послова и друга 
питања од значаја за пословање Градског музеја и др. 

 
Члан 22. 

 
 Одредбе ове Одлуке које се односе на поступак и услове за 
именовање директора , председника и чланове Управног и Надзорног 
одбора  Градског музеја , примењиваће се по престанку мандата 
директора , председника и чланове Управног и Надзорног одбора  
Градског музеја, именованих у складу са одредбама раније важећих 
аката. 
 

Члан 23. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
оснивању Градског музеја Сомбор („Сл.лист града Сомбора“, 
бр.12/2011). 
 

Члан 24. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу града Сомбора. 
 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  022-25/2019-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                           Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 116. На основу члана 104. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 88/17), члана 
2. 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), позитивног мишљења Хрватског 
националног вијећа у Р.Србији број 2-88/2019 од 14.06.2019.год., 
Позитивног мишљење Националног савета мађарске националне 
мањине број V/Z/163/2019 од 11.06.2019.год. и члана 39. Статута 
града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" бр. 2/19) Скупштина града 
Сомбора на 36. седници одржаној дана 05.07.2019.год., д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У 
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

"ВЕРА ГУЦУЊА" СОМБОР 
 
 

Члан 1. 
   
 Овом Одлуком се утврђује мрежа ПУ "Вера Гуцуња" 
Сомбор, у којој се обезбеђује дневни боравак деце и остварује 
васпитно-образовна, превентивно-здравствена и социјална функција 
путем организовања припремног предшколског програма у години 
пред полазак у школу, целодневни и полудневни боравак са исхраном 
и негом деце, посебни и проширени програми и други облици рада са 

децом до поласка у школу уважавајући циљеве и принципе 
предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног 
коришћења расположивих ресурса у установи и локалној заједници, 
за обављање делатности васпитања и образовања деце предшколског 
узраста.   

 
Члан 2. 

 
 Град Сомбор је основао јединствену предшколску 
установу са седиштем у Сомбору, Венац Војводе Петра Бојовића бр. 
3. Предшколска установа носи назив "Вера Гуцуња" и основана је као 
установа јавне службе (у даљем тексту: УСТАНОВА).    

 
Члан 3. 

 
 Предшколска установа обавља своју делатност из члана 1. 
ове Одлуке у 17 објеката у граду Сомбору и 15 објеката у насељеним 
местима и то: 
  

а) у Сомбору: 
 
 1. Улица Венац Војводе Петра Бојовића бр. 3 „Маслачак“ - 
целодневни боравак 

2. Улица Венац Војводе Петра Бојовића бр. 1 „ Венчић“ - 
целодневни боравак 

3. Улица Спортска бб - "Бубамара" - целодневни боравак 
4. Улица Спортска бб - "Ђурђевак“- целодневни боравак 
5.Улица Спортска бб –„ Цврчак“  -целодневни боравак 
6. Улица Јанка Веселиновића бр. 2 "Сунце" - целодневни боравак 
7. Улица Георги Димитрова бб "Вишњица"  - целодневни боравак  
8. Улица Војвођанска бр. 34 „ Бајка“ - целодневни боравак 
9. Улица Коњовићева бр. 24 „ Невен“ - целодневни и полудневни 

боравак 
10. Улица Аврама Мразовића бр. 6 „ Пужић“ - целодневни боравак 
11. Улица Вујадина Секулића бр. 18 „ Сунцокрет“ - целодневни и 

полудневни боравак 
  12. Улица Илије Бирчанина бр. 18 „ Петар Пан“ - целодневни 
боравак 
  13. Улица 12 Војвођанске уд. бригаде бр. 15 „ Врапчић“ - 
целодневни боравак 
  14. Улица 12 Војвођанске уд. бригаде бр. 20 „ Сулавер“ - 
целодневни боравак 
  15. Улица 12 Војвођанске уд. бригаде бр. 41 „ Ђанић“ - целодневни 
боравак 
  16. Улица Ђорђа Бркића бр. 1 "Чигра"  - полудневни боравак 
  17. ОШ“ Доситеј Обрадовић“ , С.В. Чиче бб „ Вила“ –целодневни и 
полудневни боравак 
 
 
 б) у насељеним местима у општини 
 
18. Алекса Шантић, Школска бб „ Чуперак“  -  полудневни боравак 
19. Бачки Брег, Југословенска бр. 13 „ Јагодица“ - полудневни 
боравак          
20. Бездан, Жртава фашизма бр. 25 (зграда основна школе)- „Бамби“  
- полудневни боравак 
21. Бачки Моноштор, Владимира Назора бр. 68  ( зграда осн. школа)-
„Сунчица“- полудневни боравак 
22. Гаково, Краља Петра I  бр. 56 ( зграда осн. школа)-„ Дуга“ - 
полудневни боравак 
23. Дорослово, Станка Опсенице бр.10 (зграда осн. Школе) „ 
Колибри“ - полудневни боравак 
24. Кљајићево, Занатлијска бр. 1 „ Звездица“- целодневни и 
полудневни боравак 
25. Колут, Станка Опсенице бр. 3 „ Лептирић“ - полудневни боравак 
26. Риђица, Марка Орешковића бр. 1 „ Воћкица“- полудневни 
боравак 
 27. Растина, Солунских бораца бр. 5 ( зграда осн. школа) „ Рода“ - 
полудневни боравак 
 28. Стапар, Карађорђев плац бр. 108 „ Лалице“  - полудневни 
боравак 
29. Станишић, А. Чарнојевића бр.1 „ Андреј“ - целодневни и 
полудневни боравак 
30. Светозар Милетић, Доситеја Обрадовића  бр. 2 „ Цица маца“ - 
полудневни боравак 
31. Телечка, Доже Ђерђа бр. 1 „ Пинокио“- полудневни боравак 
32. Чонопља, Николе Тесле бр. 60„ Пчелица“ - полудневни боравак. 
 
          Програм припреме за полазак у школу (припремни 
предшколски програм) у години пред полазак у школу, остварује се у 
полудневном боравку и у најстаријим групама целодневног боравка. 
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Члан 4. 
 
 Васпитно-образовни рад остварује се на српском језику, 
мађарском језику и двојезично. 
  

Члан 5. 
 
 Деци предшколског узраста са сметњама у развоју, на 
основу Мишљења интерресорне комисије,  обезбеђује се адекватан 
васпитно-образовни рад у оквиру постојећих васпитних група. 
   

Члан 6. 
 
 Број група и величина група у објектима из члана 3. ове 
Одлуке утврђује се на почетку школске године у складу са чланом 7. 
Одлуке о оснивању Предшколске установе „ Вера Гуцуња „ Сомбор . 
  

Члан 7. 
 

Саставни део ове Одлуке чини Елаборат о мрежи јавне 
предшколске установе са седиштем на територији града Сомбора за 
период од 2018. године до 2023. године. 

 
Члан 8. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
Мрежи дечијих вртића Предшколске  установе „Вера Гуцуња“ 
Сомбор ("Сл. лист општине Сомбор", бр.11/2005).  

 
Члан 9. 

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

 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  022-26/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                         Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 117. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09,  81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,  98/13-одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 32. и 
33. Правилника о садржини, начину и поступку  израде  докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 
32/2019), Закона о планском систему Републике Србије ("Сл.гл. РС", 
бр.30/2018) и члана 39. став 1. тачка 5. Статута Града Сомбора 
(“Сл.лист Града Сомбора”, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 
36. седници одржаној дана 05.07.2019.год.,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

 ГРАДА СОМБОРА 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком приступа се изради Генералног 
урбанистичког плана града Сомбора (у даљем тексту Генерални 
урбанистички план).  
 

Члан 2. 
 Оквирна граница обухвата Генералног урбанистичког 
плана обухвата простор на територији К.О. Сомбор 1 и К.О. Сомбор 
2, по важећем Генералном плану града Сомбора ("Сл. лист општине 
Сомбор", бр. 5/2007) у оквиру и у складу са Просторним планом 
града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 5/2014).  

Укупна површина подручја обухваћеног Генералним 
урбанистичким планом износи 3.892 ha. 

 Ова граница планског подручја утврђује се као оквирна 
при чему ће се коначна граница обухвата дефинисати Нацртом 
Плана.  

Саставни део Одлуке чини графички приказ оквирне 
границе обухвата Плана. 
 

Члан 3. 
 Услови и смернице за израду Генералног урбанистичког 
плана плански су дефинисани Просторним планом града Сомбора 

(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 5/2014) на основу утврђених 
просторних решења са планираним наменама простора и приказом 
саобраћајне и целокупне комуналне инфраструктуре и Стратегијом 
одрживог развоја града Сомбора за период од 2014. до 2020.год. 
("Сл.лист града Сомбора", бр.5/2015). 
 

Члан 4. 
 Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите 
планског подручја огледаће се у принципу поштовања јединствене 
просторне целине града Сомбора, са циљем израде Генералног 
урбанистичког плана ради утврђивања генералних урбанистичких 
решења са наменама површина као што су: централни садржаји, 
породично становање, вишепородично и мешовитог становања, 
индустрија, пословно-производне-услужне и складишне функције, 
функције друштвених делатности и све друге пратеће функције уз 
формирање нових јавних површина и коридора за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру. Такође, неопходно је 
утврдити основне принципе поделе простора за даљу планску 
разраду.  

Члан 5. 
 Циљ доношења Генералног урбанистичког плана је израда 
стратешког документа којим ће се: 
 - утврдити плански развој свих градских функција са 
пратећим садржајима,  
 - преиспитати граница грађевинског земљишта,  
 - унапредити комунална инфраструктура, као и 
 - створити основа за израду ПГР-ова на целокупној 
територији обухвата Плана, како би се будућа градитељска активност 
на овом простору усмерила у правцу највеће могуће усклађености 
појединачних, групних и општих друштвених интереса. 
 

Члан 6. 
 Концептуални оквир планирања Генералног 
урбанистичког плана је планско дефинисање генералних 
урбанистичких намена земљишта која су претежно планиране у 
грађевинском подручју са генералним правцима и коридорима за 
саобраћајну, енергетску, водопривредну комуналну и другу 
инфраструктуру.  
 

Члан 7. 
 Рок за израду Нацрта Генералног урбанистичког плана и 
његове предаје надлежном органу наручиоца, а ради упућивања 
Комисији за планове је најкасније до 31. децембра 2020. године од 
уступања израде Плана обрађивачу. 
 

Члан 8. 
 Средства за израду Генералног урбанистичког плана 
обезбедиће се у Буџету града Сомбора.  
 

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

Члан 10. 
Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног 

информисања и у електронском облику на интернет страници Града 
Сомбора, који траје 15 дана, а почиње да тече даном оглашавања. 

 
Члан 11. 

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

 
Члан 12. 

 Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању 
изради извештаја о стратешкој процени утицаја Генералног 
урбанистичког плана на животну средину број 501-98/2019-V од 
22.05.2019.год. које доноси орган надлежни орган за припрему плана 
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по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове 
заштите животне средине Градске управе града Сомбора бр. 501-
101/2019-V од 21.05.2019.год. и графички приказ прелиминарне 
границе обухвата плана. 
 

Члан 13. 
 Генерални урбанистички план израдиће се у 5 (пет) 
примерака оригинала у аналогном и дигиталном облику, који ће се по 
овери доставити: Скупштини града Сомбора као доносиоцу плана, 
Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе града Сомбора - 2 (два) примерка, JКП „Простор“ 
Сомбор као обрађивачу плана и Републичком геодетском заводу ради 
евидентирања у Централном регистру планских докумената. 
 

Члан 14. 
 Ова Одлука има се објављивити у Централном регистру 
планских докумената  
 

Члан 15. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
изради Генералног урбанистичког плана града Сомбора ("Сл. лист 
града Сомбора", бр. 3/2015). 
 

Члан 16. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора".  

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  350-47/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 
 118. На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09,  81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,  98/13-одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 32. и 
33. Правилника о садржини, начину и поступку  израде  докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 
32/2019) и члана 39. став 1. тачка 5. Статута Града Сомбора (“Сл.лист 
Града Сомбора”, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 36. 
седници одржаној дана 05.07.2019.год.,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ "ВЕНАЦ" ПГР-01 
 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком приступа се изради Плана генералне 
регулације централне зоне "Венац" ПГР-01 (у даљем тексту: План 
генералне регулације).  
 

Члан 2. 
 Оквирна граница обухвата Плана генералне регулације: 
 Граница простора обраде почиње са тачком број 1 која 
представља тромеђу парцела број 10144, 3500 и 3484. 
 Од тачке 1 граница наставља североисточно изломљеном 
линијом пратећи северозападну међу парцела број 3484,3486 и 3488 
долази до тачке 2 која се налази на тромеђи парцела број 3488,3492/3 
и 3491. Од тачке 2 граница наставља североисточном страном 
парцеле 3488 долази до тачке 3 која се налази на тромеђи парцела 
3488,3489 и 3490. Од тачке 3 граница наставља према северу 
изломљеном линијом иде западном страном парцеле 3489 долази до 
улице П.Драпшина пресеца исту и долази до тромеђе парцела 
3757/1,3757/2 и улице парцела број 3507,одакле наставља северно 
западном страном парцеле 3757/2 долази до тачке 4 која се налази на 
четворомеђи парцела 3757/2, 3757/1, 3754 и 3759.Од тачке 4 граница 
се ломи према истоку долази до тачке 5 која се налази на тромеђи 
парцела 3764/3, 3769 и 3768. Од тачке 5 граница наставља јужно 
западном страном парцеле 3769 долази до тачке 6 која представља 
тромеђу парцела 3769, 3771 и 3767. Од тачке 6 граница наставља 
североисточно изломљеном линијом јужном страном парцеле 3769 
пресеца Батинску улицу парцеле број 10145 и даље наставља 
северном страном парцеле 3784 где се на тромеђи парцела 3784, 3785 
и 3776/1 налази тачка број 7. 
 Од тачке 7 граница наставља јужно источном страном 

парцеле 3784 до тачке 8 која представља тромеђу парцела 3784, 
3776/3 и 3776/1. Од тачке 8 граница наставља североисточно 
северном страном парцела 3776/3, 3776/2, 3777 и 3778 и долази до 
Војвођанске улице где се налази тачка број 9. Од тачке 9 граница 
наставља североисточно изломљеном линијом пресеца Војвођанску 
улицу парцела број 10160 даље наставља северном границом парцеле 
3870/1 долази на тромеђу парцела број 3870/1, 3870/2 и  3864 где се 
налази тачка број 10. Од тачке број 10 граница наставља источно 
северном страном парцела 3870/1 и 3869, долази до тачке 11 која се 
налази на тромеђи парцела 3869, 3867 и 3864. Од тачке 11 граница се 
ломи ка југу изломљеном линијом прати источну страну парцеле 
3869 долази до тачке 12 која се налази у југозападном углу парцеле 
3868. Од тачке 12 граница наставља источно северном страном 
парцеле 3869 долази до улице Радишићеве пресеца исту парц. број 
10164  и долази до тачке 13 одакле наставља северно до тачке 14 која 
је на тромеђи парцела 3947, 3950 и 10164. Од тачке 14 граница 
наставља источно северном страном парцеле 3947 до улице 
Св.Милетића где се налази тачка 15. Од тачке 15 граница наставља 
јужно западно страном ул. Св.Милетића парц. број 10167 у дужини 
од 21м долази до тачке 16. 
 Од тачке 16 граница источно сече парцелу 10167 улице 
Св.Милетића затим наставља северном страном парцеле 3969 долази 
до парцеле 3970 одакле наставља северно њеном западном страном 
затим источно њеном северном страном и долази до тачке 17 која се 
налази на тромеђи парцели 3970, 3971 и 3973. Од тачке 17 граница 
наставља према северу изломљеном линијом иде западном страном 
парцеле 3973 затим источно њеном северном страном и поново 
северно западном страном парцела 3974/1, 3974/2 и 3975 долази до 
тромеђе парцела 3975, 3962 и 3976/2 где се налази тачка број 18. 
 Од тачке број 18 граница се ломи према истоку иде 
северном страном парцеле 3975 затим пресеца Коњовићеву улицу 
парц. број 10170 иде северном страном парцеле 4019/2 до њеног 
североисточног угла где се налази тачка број 19. Од тачке 19 граница 
се ломи на југ иде источном страном парцеле 4019/2 пресеца улицу 
М.Обилића парц.број 10184 наставља источном страном парцеле 
4020 долази до парцеле 4023 где се налази тачка број 20. Од тачке 20 
граница наставља североисточно до тромеђе парцела 4029/1, 4022 и 
4023 где је тачка 21. Даље наставља југоисточно источном међом 
парцела 4023, 4026, 4028, 4093, 4092, 4090 и 4091 долази до тачке 22 
која се налази на тромеђи парцела 4091, 4086 и 4084. Од тачке 22 се 
ломи на југозапад до тачке број 23 која се налази на тромеђи парцела 
4087, 4089 и 4090. Од тачке 23 граница се ломи југоисточно иде 
источном страном парцела 4089, 4088 пресеца улицу В.Гуцуње парц. 
број 10190 долази до тачке 24 која је на тромеђи парцела 10190, 
4335/2 и 4336. Од тачке 24 граница и даље наставља југоисточно 
долази на тромеђу парцела 4333, 4334 и 4336 а ту је тачка 25. 
 Од тачке 25 граница иде североисточно затим југоисточно 
и поново југозападно пратећи међу парцеле 4333 долази до парцеле 
број 4332 где се ломи на југоисток источном страном ове парцеле 
пресеца Косовску улицу парц. број 10191 и даље прати северну, 
источну и јужну страну парцеле 4330 долази до Благојевићеве улице 
парц. број 10192 где се на тромеђи парцела 10192, 4331 и 4330 налази 
тачка број 26. Од тачке број 26 граница пресеца Благојевићеву улицу 
до међе парцела број 4213 и 4214 прати исту до парцеле 4211 затим 
се ломи на исток северном међом парцеле 4211, скреће на југ 
источном страном исте па се ломи на исток пратећи северну међу 
парцеле 4209 долази до тачке 27 која је тромеђа парцела 4209, 4210 и 
4216.  Даље се граница ломи на југ источном страном парцела број 
4209, 4208, 4205 и 4220 затим скреће југозападно до тромеђе парцела 
4222, 4224 и 4220 одакле се ломи на југ источном страном парцела 
4222 и 4223 долази до улице Б.Радичевића парц. број 10193 где се 
налази тачка број 28. 
 Од тачке 28 наставља и даље јужно пресеца улицу 
Б.Радичевића затим иде источном страном парцеле 5502 па се ломи 
ка западу њеном јужном страном долази до парцеле 5504/1 одакле 
наставља јужно њеном источном страном долази до Београдске 
улице парц. број 10194 пресеца исту и долази на тромеђу парцела 
5696/2, 5694/2 и 10194 где се налази тачка број 29. Од исте граница 
наставља јужно пратећи парцелу 5696/2 затим наставља јужном 
страном парцеле 5696/1 пресеца улицу 21.Октобра парц. број 10211 и 
даље наставља, изломљеном линијом,  југозападно југоисточном 
страном парцела 5825/2, 5824, 5822, 5820 и 5819 потом пресеца 
улицу С.Маринковић парц. број 10230 долази до парцеле 5860/1 где 
се налази тачка број 30.  Од исте граница се пружа југоисточно 
изломљеном линијом прати североисточну страну парцела 5860/1, 
5859/2 и 5857/2 долази до тачке 31 која се налази у југоисточном углу 
парцеле 5857/2. Одатле се граница ломи југозападно југоисточном 
страном парцеле 5857/2 долази до парцеле 5856 где се налази тачка 
32. 
 Од тачке 32 граница се ломи на северозапад прати 
југозападну страну парцела 5857/2 и 5859/2 и долази до тачке 33 која 
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се налази на тромеђи парцела 5857/1, 5859/2 и 5858. Од тачке 33 
граница прати изломљеном  линијом парцелу број 5858 долази до 
улице Стапарски пут парцела 10253 где се налази тачка број 34. Даље 
граница наставља северозападно југозападном страном парцела 5858 
и 5859/1 и долази до тачке број 35 која се налази у продужетку 
југоисточне међе парцеле број 5923.  Ту се граница ломи југозападно 
пресеца ул. Стапарски пут наставља изломљеном линијом  
југоисточном међом парцела 5923, 5922 и 5921 пресеца улицу 
М.Поповића парц.број 10229 и наставља југоисточном страном 
парцела 5983, 5982/1, 5981/2 и 5980 долази до тромеђе парцела 5980, 
5979 и 10228 где се налази тачка број 36. Од тачке 36 граница се 
ломи на северозапад до тачке 37 која се налази на четворомеђи 
парцела 5980, 10228 ,10212 и 10223. Од тачке 37 граница се ломи 
југозападно југоисточном страном парцела 10223 и 7222 где долази 
до тачке 38 која се налази у јужном углу парцеле 7222. 
 Од тачке 38 граница наставља северозападно изломљеном 
линијом прати југозападне међе парцела 7222, 7220/6, 7220/3, 7217, 
7214 и 7209 и долази до тачке 39 која представља тромеђу парцела 
7209, 7207 и 7206. Од тачке 39 граница наставља северозападно 
југозападном међом парцеле 7207 пресеца улицу Апатински пут 
парц. број 10297/1 потом прати југозападну међу парцеле 6290 
долази до тачке 40 која се налази на тромеђи парцела 6284/1, 6290 и 
10222. Даље се граница ломи североисточно пратећи северозападну 
страну парцеле 6290 до тачке 41 која продужени правац југозападне 
стране парцеле 6009.Од тачке 41 граница се ломи северозападно 
изломљеном линијом пресеца улицу Р.Кончара прати југозападну 
међу парцеле 6009 долази до парцеле 6012/2 наставља њеном јужном 
и западном међом затим југозападно јужном страном парцеле 6028 
долази до тачке 42 која је на тромеђи парцела 6028, 6025 и 6018/2. 
 Од тачке 42 граница се ломи северозападно изломљеном 
линијом прати југозападне стране парцела 6028, 6029, 6030 и 6037 
где долази до улице Е.Киша где се налази тачка 43. Од тачке 43 
граница пресеца улицу Е.Киша парц.  број 10216 наставља 
изломљеном линијом северозападно југозападном страном парцела 
6039, 6041, 6042 и 6043 где долази до тачке 44 која се налази на 
тромеђи парцела 6043, 6044 и 10217. Од тачке 44 граница и даље иде 
северозападно пресецајући улицу Т.Марковића парц.број 10217 
долази до тромеђе парцела број 10217,6067/1 и 10144. И даље 
наставља североисточном страном парцела 6067/1 и 6069 долази до 
тромеђе парцела 10144, 6069 и 6070/1 где се налази тачка 45. Од 
тачке 45 граница се ломи североисточно у продужетку северозападне 
међе парцеле 6069 пресецајући улицу XII Војвођанске ударне 
бригаде долази до парцеле 3484 где се ломи северо западно 
југозападно страном парцеле 3484 и долази до тачке 1 која је описана 
на почетку текста. 

Укупна површина подручја обухваћеног Планом износи 54 
ha. 

 Ова граница планског подручја утврђује се као оквирна 
при чему ће се коначна граница обухвата дефинисати Нацртом 
Плана.  

Саставни део Одлуке чини графички приказ оквирне 
границе обухвата Плана. 
 

Члан 3. 
 Услови и смернице за израду Плана генералне регулације 
плански су дефинисани Генералним планом града Сомбора („Сл. 
лист општине Сомбор“, бр. 5/2007) на основу утврђених просторних 
решења са планираним наменама простора и приказом саобраћајне и 
целокупне комуналне инфраструктуре. 
 

Члан 4. 
Планирање, коришћење, заштита, уређење и грађење у 

подручју обухвата Плана генералне регулације засниваће се на 
принципима рационалне организације и уређења простора, 
усклађивањем коришћења простора са створеним могућностима и 
ограничењима и са потребама дугорочног развоја.  
 

Члан 5. 
 Циљ израде Плана је обнављање постојеће планске 
документације на простору обухвата у смислу сада важећих прописа 
и постојећег стања, а на препоруку Комисије за планове Града 
Сомбора да је у протеклих 10 година дошло до значајних промена у 
урбаној структури централне зоне, као и да је важећи плански 
документ ПДР централне зоне Венац у Сомбору ("Сл.лист града 
Сомбора", бр.3/2019) донет по тада важећим законима и 
правилницима. 

Члан 6. 
 Концептуални оквир планирања Плана генералне 
регулације је планско дефинисање генералних урбанистичких намена 
земљишта која су претежно планиране у грађевинском подручју са 

генералним правцима и коридорима за саобраћајну, енергетску, 
водопривредну комуналну и другу инфраструктуру.  
 

Члан 7. 
 Рок за израду Нацрта Плана генералне регулације и његове 
предаје надлежном органу наручиоца, а ради упућивања Комисији за 
планове је најкасније до 30. јуна 2020. године од уступања израде 
Плана обрађивачу. 

Члан 8. 
 Средства за израду Плана генералне регулације обезбедиће 
се у Буџету града Сомбора.  
 

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

Члан 10. 
Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног 

информисања и у електронском облику на интернет страници Града 
Сомбора, који траје 15 дана, а почиње да тече даном оглашавања. 

 
Члан 11. 

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

 
Члан 12. 

 Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању 
изради извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне 
регулације на животну средину број 501-99/2019-V од 22.05.2019.год. 
које доноси орган надлежни орган за припрему плана по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите 
животне средине Градске управе града Сомбора бр. 501-100/2019-V 
од 21.05.2019.год. и графички приказ прелиминарне границе обухвата 
плана. 
 

Члан 13. 
 План ће бити израђен у 5 (пет) примерака оригинала у 
аналогном и дигиталном облику, који ће се по овери доставити: 
Скупштини града Сомбора као доносиоцу плана, Одељењу за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
града Сомбора - 2 (два) примерка, JКП „Простор“ Сомбор као 
обрађивачу плана и Републичком геодетском заводу ради 
евидентирања у Централном регистру планских докумената. 
 

Члан 14. 
 Ова Одлука има се објављивити у Централном регистру 
планских докумената  
 

Члан 15. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
изради Плана генералне регулације централне зоне "Венац" ПГР-01 
("Сл. лист града Сомбора", бр. 3/2015). 
 

Члан 16. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу града Сомбора.  
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  350-48/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                      Љиљана Тица, с.р 
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 119. 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, 31/2019 и 
37/2019-др.закон), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 
88/10) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, 
бр. 2/2019) Скупштина града Сомбора је на 36. седници одржаној 
дана 05.07.2019.год., д о н е л а 

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛAЦИЈЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ  

КАНАЛА БАРАЧКА, ИЗГРАДЊУ НОВЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ 
БЕЗДАН II ОД ДУНАВА  

ДО СПОЈА СА КАНАЛОМ ВРБАС-БЕЗДАН 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком доноси се План детаљне регулaције за 
изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне 
станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан (у 
даљем тексту: План детаљне регулације), израђен од стране ЈП 
"Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, под бројем Е-2664. 
 

Члан 2. 
 

 Простор обухвата Плана детаљне регулације дат је 
следећим тачкама: 
 Почетна тачка описа границе обухвата Плана почиње на 
тромеђи катастарских парцела 4343 и 4277 у КО Колут и 8068 у КО 
Бездан, од ове тромеђе граница иде у правцу југа и југоистока 
пратећи западну међу катастарске парцеле 4277, а потом северну 
међу катастарске парцеле 4346 и секући катастарску парцелу 4342 у 
КО Колут долази до тромеђе катастарских парцела 4342 у КО Колут 
и 5181 и 5183 у КО Бездан. 
 Након ове тромеђе граница иде у правцу југа пратећи 
источну међу катастарских парцела 5183, 5180 и 5186 у КО Бездан до 
тромеђе катастарских парцела 5186, 5182 и 7872. 
 Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу 
североистока пратећи северну међу катастарске парцеле 7872, а 
потом се ломи и иде у правцу југоистока секући катастарске парцеле 
7872, 3479, 8099 и 8082 до прелома северне међе катастарске парцеле 
7882, наспрам тромеђе катастарских парцела 5260, 7882 и 5258.  
 Од ове тачке граница иде у правцу југозапада пратећи 
јужну међу катастарске парцеле 8082 до тромеђе катастарских 
парцела 8082, 5236 и 8065. 
 Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу 
североистока секући катастарске парцеле 8082, 8099, 8080, 7872, 
8168, 5153 и 5192/1 до тромеђе катастарских парцела 8068, 5192/2 и 
5192/1. 
 Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу 
северозапада пратећи јужну међу катастарских парцела 8068 и 8161/1 
до тачке на источној међи катастарске парцеле 8161/1. 
 Након ове тачке граница се ломи и иде у правцу 
северозапада у дужини од око 227 m секући катастарске парцеле 
8161/1 у КО Бездан и 4550 у КО Колут, даље се граница ломи и иде у 
правцу североистока секући катастарску парцелу 4550 до тромеђе 
катастарских парцела 4550, 4502 и 4503. 
 Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југоистока, 
а потом североистока пратећи јужну и источну међу катастарске 
парцеле 4503 до тромеђе катастарских парцела 4343 и 4277 у КО 
Колут и 8068 у КО Бездан, почетне тачке описа. 
 Предметна локација се налази у катастарским општинама 
Колут и Бездан. 
 Укупна површина подручја обухваћеног границом 
обухвата Плана износи око 41,77 hа. 
 У обухвату Плана се налазе следеће катастарске парцеле: 
- целе: 8068, 5180, 5183, 5184, 5185, 8167, 5189, 5191, 5190, 5188, 

5187 и 5186 (КО Бездан), 
- делови: 4346 и 4550 (КО Колут), 8161/1, 5192/1, 5193, 7872 

(државни пут Iб реда бр.16), 8168, 8064, 8081, 8082, 8099, 8080, 
3479 (део викенд зоне) (КО Бездан). 

 
Члан 3. 

 
 Саставни део ове Одлуке је Предлог Плана детаљне 
регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу 
нове црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас-
Бездан, израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови 
Сад, под бројем Е-2664. 

Члан 4. 
 

 Циљ израде Плана је стварање планског основа за 
издавање локацијских услова за изградњу и реконструкцију канала 
Барачка, нове црпне станице Бездан I и реконструкцију црпне 
станице Бездан II, што подразумева дефинисање правила уређења и 
грађења на водном и грађевинском земљишту, промену намене 
земљишта у складу са начином на који ће се користити, дефинисање 
површина јавне намене за које је предвиђено утврђивање јавног 
интереса, дефинисање начина укрштања трасе канала са другим 
инфраструктурним системима и мрежама, дефинисање могућности 
парцелације и препарцелације, као и дефинисање и спровођење мера 
заштите природних и културних добара и животне средине. 

 
Члан 5. 

 
 За План детаљне регулације, у складу са Решењем о 
приступању изради извештаја о стратешкој процени утицаја Плана 
детаљне регулације на животну средину коју доноси надлежни орган 
за припрему плана бр.501-99/2018-V од 16.05.2018.год., по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите 
животне средине Градске управе Града Сомбора бр. 501-98/2018-ХI 
од 15.05.2018.год., израђен је Извештај о стратешкој процени утицаја 
Плана на животну средину од стране ЈП "Завод за урбанизам 
Војводине" број Е-2664-2 из марта 2019.год. 
 

Члан 6. 
 

 План детаљне регулације састоји се из: текстуалног дела 
који се објављује у "Службеном листу града Сомбора" и графичких 
прилога. 
 Текстуални део обухвата следеће делове: Општа 
документација обрађивача, Општи део, Плански део и 
Документациону основу. 
 Документациона основа садржи: Одлуку о изради планског 
документа, изводе из планских докумената вишег реда, списак 
коришћене документације за израду планског документа, прибављене 
податке и услове за израду планског документа, прибављене и 
коришћене подлоге, Извештај о обављеном раном јавном увиду, 
Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта Плана, Извештај о 
обављеном јавном увиду, Извештај о стратешкој процени утицаја на 
животну средину и Сагласности. 
 
 Графички део Плана обухвата следеће прилоге:  
 

Ред. 
бр. 

Назив графичког приказа Размера 

 
1. 
 

1.1. 
 
 

1.2. 
 

 
1.3. 

 
1.4. 

 
 

2. 
 

2.1. 
 

2.2. 
 

2.3. 
 
 
 

2.4. 
 

2.5. 

 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА: 
 
Извод из Просторног плана подручја посебне намене 
Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ 
 
Извод из Просторног плана подручја посебне намене 
међународног водног пута Е-80- Дунав (Паневропски 
коридор VII)  
 
Извод из Просторног плана Града Сомбора 
 
Постојећа функционална организација простора у 
обухвату Плана са претежном наменом површина 
 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПЛАНИРАНИХ 
РЕШЕЊА: 
 
Граница Плана са поделом простора на функционалне 
зоне 
 
Планиранa намена површина  
 
Саобраћајна инфраструктура, регулационо-
нивелациони план са аналитичко геодетским 
елементима за обележавање, грађевинске линије, 
спратност објеката и карактеристични профил 
 
Површине јавне намене и спровођење Плана 
 
План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон 
планом 
 

 
 
 

--- 
 
 

--- 
 

 
--- 

 
1:1000 

 
 
 
 

1:1000 
 

1:1000 
 

1:1000 
 
 
 

1:1000 
 

1:1000 
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Члан 7. 
 

 По доношењу, План детаљне регулације се, ради 
потписивања, оверавања и архивирања израђују у 6 (шест) примерака 
у аналогном и у 6 (шест) примерака у дигиталном облику. 
 Све примерке Плана детаљне регулације у аналогном 
облику потписују и оверавају: овлашћено лице предузећа које је 
израдило план, одговорни урбаниста који је руководио израдом плана 
и овлашћено лице органа надлежног за његово доношење.  
 

Члан 8. 
 

 Један примерак потписаног и овереног Плана детаљне 
регулације у аналогном облику и један примерак у дигиталном 
облику чува се у архиви Скупштине града Сомбора. 
 Два примерка потписаног и овереног Плана детаљне 
регулације у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику 
доставља се Одељењу за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе града Сомбора од којих се један 
упућују Републичком геодетском заводу ради евидентирања у 
Централном регистру планских докумената. 
 Два примерка потписаног и овереног Плана детаљне 
регулације у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику 
доставља се ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, као наручиоцу и 
финансијеру Плана. 
 Један примерак потписаног и овереног Плана детаљне 
регулације у аналогном облику и један примерак у дигиталном 
облику доставља се  ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, 
као обрађивачу Плана. 

 
Члан 9. 

 
 Након доношења ове Одлуке обезбеђује се увид јавности у 
План детаљне регулације на званичној интернет страници града 
Сомбора и у згради Скупштине града Сомбора.  
 

Члан 10. 
 

 Након ступања на снагу ове Одлуке, План детаљне 
регулације ће бити достављене Републичком геодетском заводу ради 
евидентирања у Централном регистру планских докумената.  
 

Члан 11. 
 

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

 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  350-49/2019-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 

120. На основу члана 29. и 30. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 и 15/2016), 
члана 9. Закона о комуналним делатностима („Сл, гласник РС“ бр. 
88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 43. став 1. Статута града 
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр.02/2019), Скупштина града 
Сомбора на својој 36. седници одржаној дана 05.07.2019.год., донела 
је  

 
Р Е Ш Е Њ Е   

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

ЕЛЕМЕНАТИМА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 
ВРШЕЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА СОМБОРА 
 

Члан 1. 
 

У Стручни тим за реализацију Пројекта јавно-приватног 
партнерства са елеменатима концесије за реализацију  пројекта 
вршења димничарских услуга на територији града Сомбора (у даљем 
тексту: Стручни тим), именују се : 
1. Мирослав Ковачић, дипл.ек. (члан градског већа задужен за 

област комуналних делатности и инвестиција)  
2. Јагода Басарић. дипл. правник (Одељење инспекције и 

комуналне полиције), 

3. Јован Сретовић, дипл. правник  (Одељење за комуналне 
делатности-имовинско правне и стамбене послове),  

4. Милан Јовић, дипл. инж. грађ (Одељење за комуналне 
делатности-имовинско правне и стамбене послове)  

5. Милан Проле, дипл. ек. и инжењер за производно 
машинство (помоћник начелника Одељења за образовање).  

 
Члан 2. 

 
Задаци Стручног тима су: - пружање стручне помоћи 

јавном телу при припреми Предлога ЈПП за вршења диминичарских 
услуга на територији града Сомбора који се упућује Комисији за 
ЈПП; - пружање стручне помоћи јавном телу при припреми 
потребних анализа, односно студија оправданости, при припреми и 
изради услова и конкурсне документације, правила и услова за оцену 
понуђача и примљених понуда, као и критеријума за избор понуде и 
прегледање и оцена приспелих понуда; - утврђивање предлога одлуке 
о избору најповољније понуде за давање концесије или предлога 
одлуке о поништењу поступка давања концесије и образложење тих 
предлога и - обављање осталих послова потребних за реализацију 
поступка. 

Члан 3. 
 

Стручни тим о свом раду води записник и сачињава друга 
документа која потписују сви чланови Стручног тима.  

 
Члан 4. 

 
Даном ступања на снагу овог Решења, престаје да важи 

Решење о именовању стручног тима за реализацију пројекта јавно-
приватног партнерства без елемената концесије за реализацију 
пројекта вршења димничарских услуга на територији Града Сомбора 
број 02-265/2018-I од 29.10.2018. („Сл.лист Града Сомбора“ 
бр.18/2018) 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-192/2019-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                      Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 121. На основу члана 13. и 14. Одлуке о оснивању 
Историјског архива Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 8/2018),  
члана 24. и 26. Статута Историјског архива Сомбор („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 11/2018) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је на 36. 
седници, одржаној  05.07.2019. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СОМБОР 

 
I 
 

 У Управни одбор Историјског архива Сомбор именују се 
на мандатни период од 4 године: 
 1. ДРАГАНА ДРОБЊАК, дипл.екон. из Сомбора, из реда 
оснивача, за председника 
 2. ЖЕЉКО ЛАСЛО, дипл.правник из Сомбора, из реда 
оснивача, за члана 
 3. ТАМАРА ЗИНДОВИЋ, дипл.екон. из Куле, из реда 
оснивача, за члана 
 4. ЖОФИКА ПРИБИЛА, наставник историје, 
представник Националног савета Мађарске националне мањине, за 
члана 
 5. ТАТЈАНА СТЕВАНЧЕВ, виши архивист, из реда 
запослених, за члана 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-203/2019-I                                           ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                      Љиљана Тица, с.р 
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 122. На основу члана 13. и 14. Одлуке о оснивању 
Историјског архива Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 8/2018),  
члана 24. и 26. Статута Историјског архива Сомбор („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 11/2018) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је на 36. 
седници, одржаној  05.07.2019. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СОМБОР 

 
I 
 

 У Надзорни одбор Историјског архива Сомбор именују се 
на мандатни период од 4 године: 
 1. СОЊА КОЊЕВИЋ, дипл.екон. из Сомбора, из реда 
оснивача, за председника 
 2. АРСЕН МИЈАТОВИЋ, проф.историје из Сомбора, 
представник Националног савета Буњевачке националне мањине, за 
члана 
 3. АЛЕКСАНДРА КОМНЕНОВ, архивски помоћник  I 
врсте, из реда запослених, за члана. 
 

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

 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-204/2019-I                                           ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                      Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 123. На основу члана 17. и 18. Одлуке о оснивању 
Установе за културу Културни центар „Лаза Костић“ 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 36. седници, одржаној 05.07.2019. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ 
 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЛАЗА КОСТИЋ“ У СОМБОРУ 

 
I 
 

 Из Управног одбора Установе за културу Културни центар 
„Лаза Костић“ у Сомбору разрешава се:  
 СРЂАН КОНЦОШ, председник, подношењем оставке. 

 
II 
 

 У Управни одбор Установе за културу Културни центар 
„Лаза Костић“ у Сомбору именује се до истека мандата: 
 ИВАНА КУРУЦ, проф. разредне наставе-мастер, за 
председника. 
 

III 
 

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

 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-205/2019-I                                            ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                      Љиљана Тица, с.р 
 
 
 124. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 и 
47/2018), члана 39. и 43. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2019) и члана 2.  став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању 
радних тела Скупштине града Сомбора (“Сл. лист града Сомбора“, 

бр. 3/2008, 4/2009, 2/2010 и 27/2016), Скупштина града Сомбора на 
36. седници одржаној 05.07.2019. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА 
КОМУНАЛНА ПИТАЊА, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
I 
 

 ЉИЉАНА ТИЦА, РАЗРЕШАВА СЕ члана Одбора за 
комунална питања, урбанизам и заштиту животне средине, 
подношењем оставке. 
 

II 
 

 МИЛИЦА СИМЕНДИЋ, одборница, ИМЕНУЈЕ СЕ за 
члана Одбора за комунална питања, урбанизам и заштиту животне 
средине. 
 

III 
 

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

 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-202/2019-I                                            ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                      Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 125. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 и 
47/2018), члана 39. и 43. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2019) и члана 2.  став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању 
радних тела Скупштине града Сомбора (“Сл. лист града Сомбора“, 
бр. 3/2008, 4/2009, 2/2010 и 27/2016), Скупштина града Сомбора на 
36. седници одржаној 05.07.2019. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА 

ТУРИЗАМ 
 
I 
 

 ЉИЉАНА ТИЦА, РАЗРЕШАВА СЕ члана Одбора за 
туризам, подношењем оставке. 
 

II 
 

 МИЛИЦА АЛАВАЊА ВАГИЋ, одборница, ИМЕНУЈЕ 
СЕ за члана Одбора за туризам. 
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора".   
      
     
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-201/2019-I                                            ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                      Љиљана Тица, с.р 
 
 
 

126. На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и члана 39. Статута Града Сомбора („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 36. 
седници одржаноj  05.07.2019. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СОМБОР 
 



Страна 131  Службени лист града Сомбора Број 11– 05.07.2019. 
 

I 
 

 Из Школског одбора Средње техничке школе Сомбор у 
Сомбору, разрешава се: 
 ЈОСИП МЕРЕИ, члан из реда локалне самоуправе, 
подношењем оставке. 
  

II 
 

 У Школски одбор Средње техничке школе Сомбор у 
Сомбору, именује се: 
 ТАМАШ КАНИЖАИ из Сомбора, Максима Горког 23., 
мастер инж.електротехнике и рачунарства, за члана из реда локалне 
самоуправе, до истека мандата. 
  

III 
 

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

 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-193/2019-I                                            ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.07.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                      Љиљана Тица, с.р 
 
 
 

Акта Градоначелника  
 

 
 127. На основу члана 1. и члана 8. Закона о платама у 
државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 34/01, 
62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 
92/2011, 99/2011 – др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - 
др.закон ), на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 44/01, 
30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 5/05, 21/05, 26/05, 81/05, 105/05, 
109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 
106/07, 7/08, 91/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 
79/09, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 
8/2013, 4/2014, 58/2014 и 113/2017 ) и на основу члана 63. Статута 
града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019 ), доносим 
следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 1. УТВРЂУЈУ СЕ коефицијенти за обрачун и исплату 
плата запослених у Центру за стручно усавршавање запослених у 
образовању Сомбор, чије се плате финансирају из буџета града 
Сомбора, према прегледу збирних коефицијената ( укупно 38,10 
коефицијената ), датим у прилогу, који су саставни део овог Решења. 
 2. Коефицијенти изражавају сложеност послова, 
одговорност, услове рада и стручну спрему и садрже додатак на име 
накнаде за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег 
одмора. 
 3. Овако утврђени коефицијенти примењују се почев од 
01.07.2019. године за  Центар за стручно усавршавање запослених у 
образовању Сомбор. 
 4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 

 
 

 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  120-105/2019-II                                  
Дана: 03.07.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
 
 

Акта Градског већа  
 

 
 128. 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 промени оснивачког аката ЈКП "Водоканал" 
Сомбор ("Сл. лист града Сомбор", бр. 25/2016 и 5/2017), Програма 
пословања ЈКП "Водоканал" Сомбор 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 VII седнице Надзорног одбора ЈКП 
"Водоканал" Сомбор одржане 03.06.2019. године,  Градско веће града 
Сомбора на 164. седници одржаној дана 01.07.2019. године, донело је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ПЕТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ 

ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ 
ПРИКЉУЧКА БРОЈ 02-44/11-2018 ОД 05.02.2018. ГОДИНЕ КОЈЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР 
             
 
 

 
          I  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о петим изменама и 
допунама одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних 
вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 02-44/11-
2018 од  05.02.2018. године које примењује ЈКП "Водоканал" 
Сомбора донетој на VII седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" 
Сомбор која је одржана 03.06.2019. године (Одлука број  02-103/1-
2019 од 27.05.2019. године). 
 
        II Овo Решење и Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Сомбора".  
            
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  38-7/2019-III                                  
Дана: 01.07.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 
 
 129. На основу члана 60. тачка 5. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 28. став 1. Закона 
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 
104/2016), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 
бр. 129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 1. и 4. Одлуке о припреми и 
дистрибуцији воде за пиће, одвођења и пречишћавања употребљених 
вода и одвођења атмосферских вода на подручју Града Сомбора („Сл. 
лист Града Сомбор“, бр. 7/2017), члана 1. Одлуке о првим изменама и 
допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођења 
и пречишћавања употребљених вода и одвођења атмосферских вода 
на подручју Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбор“, бр. 17/2017), 
члана 33. став 1. тачка 12.  Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП 
„Водоканал“ Сомбор бр. 023-94/2016-I који је донела Скупштина 
Града Сомбора на својој 7. Седници одржаној 09.11.2016. год. и 
Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о промени оснивачког 
акта ЈКП „Водоканал“ Сомбор бр. 023-25/2017-I који је донела 
Скупштина Града Сомбора на својој 12. седници одржаној 
13.04.2017. године, и члана 33. став 1. тачка 12. Статута ЈКП 
„Водоканал“ Сомбор бр. 02-52/1-2017 од 23.11.2017. године, и  
Програма пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2019. годину број 
02-191/1-2018 на који је дата сагласност на 30. седници Скупштине 
Града Сомбора одржаној 17.12.2018. године (Акт Скупштине Града 
број 06-288/2018-I од 17.12.2018. године), Надзорни одбор ЈКП 
„Водоканал“ Сомбор на својој VII  седници одржаној 03.06.2019. 
године доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
О ПЕТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ 

ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА  И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА 
И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА 

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

 
             



Страна 132  Службени лист града Сомбора Број 11– 05.07.2019. 
 

Члан 1. 
 

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

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 01.07.2019. године. 
            
 

Члан 3.  
 

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

 
Број: 02-103/1-2019 
Дана: 27.05.2019.г. 

     
      
             Председник Надзорног одбора 

   Никола Жуљевић, с.р. 
 

 
 
 

Акта Начелника Градске управе 
  
 

 130. На основу Националне стратегије за родну 
равноправност за период 2016-2020 године са акционим планом за 
период 2016-2018 године („Сл.гласник РС“ бр.4/2016),  чл. 16.став 1. 
Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 93/2012, 62/2013- испр.108/2013, 142/2014, 68/2015 –др 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018) и на основу  чл.4. став 8 
Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама 
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 113/2017- 
др.закон и 95/2018) и члана 28. став 1. тачка 3. Одлуке о организацији 
Градске управе града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, бр. 
27/2016), Начелник Градске управе града Сомбора доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању радне групе за израду Плана постепеног увођења  
родно одговорног  буџетирања за 2019 годину( Одлука о првом 

ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2019. годину) 
 
 
I 
 

 Образује се радна Група за израду Плана постепеног 
увођења родно одговорног буџетирања за 2019  годину ( Одлука о 
првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2019.годину) из 
реда запослених у Градској управи града Сомбора . 
 

II 
 

 Радну групу за израду Плана постепеног увођења родно 
одговорног буџетирања чине запослени у градској управи као 
одговорна лица за програме за чије су извршење одговорни према  
функционалној и програмској структури буџета. 
 На основу наведеног, састав Радне групе чине: 
 
1. Ружица Маринов , начелница финансија – координатор 
Групе 
2. Горан Тодорић, начелник одељења за образовање, члан 
3. Миланка Крстић, начелница одељења за инспекције и 
комуналну полицију,члан 
4. Габор Бујак, помоћник начелника одељења  за општу 
управу, члан 
5. Драгана Репар, помоћница начелника  за просторно 
планирање, урбанизам и грађевинарство, члан 
6. Иван Камерер, начелник одељења за привреду, туризам и 
локални економски развој, члан 
7. Владимир Катанић, начелник одељења за пољопривреду и 
заштиту животне средине, члан 

8. Милош Благојевић, службеник, члан 
9. Огњен Ераковић, помоћник начелника одељења за локалну 
пореску администрацију, члан 
10. Игор Латас, начелник одељења за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове, члан 
11. Мирела Иванковић , помоћница начелнице одељења  за 
друштвене делатности 
12. Марија Јерковић, службеник, члан  
 

III 
 
 
Задатак Радне групе је да : 
 
 - предложи одељењу за финансије  план постепеног 
увођења родног буџетирања за 2019 годину  тј.којим ће одредити 
једног или  више корисника буџетских средстава и један или више 
програма опредељеног буџетског корисника за који/ које  ће се 
дефинисати ( на нивоу програма и/или програмске активности) 
најмање један родно одговоран циљ  и одговарајући показатељи/ 
индикатори који адекватно мере допринос циља унапређењу 
равноправности између жена и мушкараца ,  најкасније до 31.августа 
текуће године ; 
 -сарађује са буџетским корисницима и пружа помоћ 
буџетским корисницима приликом постепеног увођења родно 
одговорног  буџетирања у буџет Града; 
 -учествује у креирању индикатора и прати њихово 
остваривање и остваривање ефеката посебних мера на остваривању 
равноправности мушкараца и жена, на месечном нивоу. 

 
 

IV 
 

 Радна група је дужна  да достави  Начелници градске 
управе предлог  извештаја о учинку програма на годишњем  нивоу.  
 Радна група је дужна да  достави  Начелници градске 
управе предлог извештаја о учинку програма  за првих  деветмесеци 
до 25 октобра  текуће године, као и предлог годишњег извештаја до 
31.марта текуће године за претходну годину. 

  
V 
 

 Стручне и администартивно – техничке  послове за 
потребе Радне групе за израду Плана постепеног увођења родно 
одговорног буџетирања обављаће запослени у Градској управи, на 
пословима  родне равноправности. 
 

VI 
 

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

 
 
РС-АПВ ГРАДСКА УПРАВА  
Број: 02-196/2019-IV                                   
Дана: 02.07.2019. год.                                       НАЧЕЛНИК 
    С о м б о р                                          Хелена Роксандић Мусулин, с.р. 
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