
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДАСОМБОР 

Број 15 Сомбор,03.09.2019.године ГодинаХII 
 

Акта Градског већа  
 

 135. На основу члана 15. Закона о путевима (Сл.гласник 
РС" број 41/2018 95/2018-др.закон), члана 67. Статута града Сомбора 
(„Службени лист града Сомбора“ бр. 2/2019), члана 2. и 7. 
Правилника о оснивању радних тела и утврђивању висине накнаде за 
рад чланова радних тела које образује градоначелник, Градско веће и 
начелник Градске управе(„Службени лист града Сомбора“ бр.2/2018), 
и чл. 68. и 69. Пословника Градског већа града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“ бр. 16/2018), Градско веће града Сомбора на својој 
171. седници одржаној дана 02.09.2019. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ЕВИДЕНЦИЈЕ - 

КАТАСТРА 
АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
I 

 
 Образује се Комисија за израду евиденције-катастра  
атарских путева на територији града Сомбора. 
 

II 
 
 Комисија се састоји од председника и два члана и то: 
 
1. Хасиб Селимовић, дипл. инг грађевине,  председник 
    Лука Рашић, дипл. економиста и инж. друмског саобраћаја, 
    заменик председникa  
 
Чланови Комисије: 
 
1. Золика Иван, дипл.инж.пољопривреде  – члан 
    Дејан Новковић, дипл.инж.пољопривреде – заменик члана 
2. Ксенија Бенчић , дипл. инг грађевинe– члан  
    Здравко Пуповац, струковни инжењер саобраћаја - заменик члана. 
 
 Председник и чланови Комисије се именују на мандатни 
период од пет година. 
 

III 
 

 Задатак Комисије је да изради евиденцију-катастар 
атарских путева на територији града Сомбора који између осталих 
мора садржати податке, и то: број парцеле/а атарског пута, број листа 
непокретности, потес, површину пута,  дужину атарског пута, 
ширину путног појаса, податак да ли су постављени и који 
саобраћајни знаци уз предметни пут, податак ди ли се поред атарског 
пута налази канал за одводњавање и да ли има цевастих пропуста 
испод атарског пута, да ли поред канала постоји инспекцијска стаза, 
да ли на атарском путу постоји мост, да ли у путном појасу има 
дрвећа или не,  и слично, као и податак да ли је за атарски пут 
израђена пројектна документација и ако постоји ко је исту израдио и 
које године те до ког нивоа изградње:туцаник или асвалт. 
Евиденцијом је потребно обухватити и атарске путеве који су 
изграђени, уз навођење до ког нивоа, у којој дужини и које године. 
 
            Саставни део  евиденције-катастра атарских путева на 
територији града Сомбора треба да буде и списак изграђених 
отресишта на атарским путевима који ће ова комисија преузети од 
Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине. 
  

 У свом раду Комисија је дужна да користи податке РГЗ 
СКН Сомбор, да сарађује са овлашћеном геодетском радњом која је у 
текућој години изабрана односно са којом је закључен уговор да 
врши геометарске послове,  да користи документацију којом 
располаже Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине 
Градске управе града Сомбора и ЈКП „Простор“ Сомбор обзиром да 
је ово ЈКП управљач путева на територији града Сомбора - Одлуком 

о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на 
територији града Сомбора ("Сл.лист Града Сомбора", бр. 8/2018) у 
члану 5. је прописано:  

 "Послове управљања, заштите и развоја општинских 
путева и улица на територији града Сомбора, обавља ЈКП 
„ПРОСТОР“ СОМБОР (у даљем тексту: управљач јавног пута), који 
има статус управљача јавног пута у складу са законом."  
 
 Административне послове за потребе ове Комисије вршиће 
запослени у ЈКП "Простор" Сомбор.  
  

IV 
 

 Комисија за израду евиденције-катастра  атарских путева 
на територији града Сомбора дужна је да једном годишње, и то у 
децембру месецу Градском већу поднесе извештај о свом раду. 
 

V 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  02-235/2019-III                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 03.09.2019. год.   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 
 
 136. На основу члана 22. став 1. тачка 9) и члана 22. став 3. 
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 
67. став 1. тачка 14) Статута града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора", број 2/2019), члана 8. Одлуке о буџету града Сомбора за 
2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину ("Сл. лист града 
Сомбора", број 23/2018),  члана 33. став 1.  тачка  9.  Одлуке о 
промени оснивачког актан  ЈКП "Чистоћа" Сомбор ("Сл. лист града 
Сомбор", бр. 25/2016 и 7/2017), Програма пословања ЈКП "Чистоћа" 
Сомбор за 2018. годину на који је дата сагласност на 20. седници 
Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2017. год. (акт Скупштине 
града број 06-317/2017-I од 21.12.2017. године)  и Одлуке са 41. 
седнице Надзорног одбора ЈКП "Чистоћа" Сомбор одржане 
19.06.2019. године (акт број: 01-22/21 од 19.06.2019. године), Градско 
веће града Сомбора, на 171. седници одржаној дана 02.09.2019. 
године, донело је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног 

комуналног предузећа "Чистоћа" Сомбор за 2018. годину 
 
 
 

 I   ДАЈЕ СЕ  сагласности на Одлуку о расподели добити 
Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Сомбор за 2018. годину, 
донету од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
"Чистоћа" Сомбор на 41. седници која је  одржана 19.06.2019. године 
(акт број: 01-22/21 од 19.06.2019. године). 
 

II  Јавно комунално предузећe "Чистоћа" Сомбор се 
обавезује да износ од 1.236.744,17 динара уплати најкасније до 30. 
новембра 2019. године на рачун "Део добити јавног предузећа  и 
других облика организовања, у корист нивоа градова",  у корист 
рачуна број: 840-745143843-44, позив на број: 97 81-232. 
 



Страна 151  Службени лист града Сомбора Број 15– 03.09.2019. 
 

III  Ово Решење објавити у "Службеном  листу града 
Сомбора". 

 
 
 

РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  401-1019/2019-III                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 03.09.2019. год.   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
 
                                                                        
            
 137. На основу члана 22. став 1. тачка 9), члана 22. став 3. 
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 
67. став 1. тачка 14) Статута града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора", број 2/2019), члана 8. Одлуке о буџету града Сомбора за 
2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину ("Сл. лист града 
Сомбора", број 23/2018),  члана 33. став 1.  тачка  9.  Одлуке о 
промени оснивачког актан  ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор 
("Сл. лист града Сомбор", бр. 25/2016), Програма пословања ЈКП 
"Паркинг сервис Сомбор"  Сомбор за 2018. годину на који је дата 
сагласност на 20. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 
21.12.2017. год. (акт Скупштине града број 06-317/2017-I од 
21.12.2017. године) и Одлуке са 5. седнице Надзорног одбора ЈКП 
"Паркинг сервис Сомбор"  Сомбор одржане 30.05.2019. године (акт 
број: 361-2/2019-ОД од 30.05.2019. године), Градско веће града 
Сомбора, на 171. седници одржаној дана 02.09.2019. године, донело 
је  
 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног 
комуналног предузећа "Паркинг сервис Сомбор"  Сомбор за 

2018. годину 
 
 
  I   ДАЈЕ СЕ  сагласности на Одлуку о расподели добити 
Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Сомбор"  Сомбор за 
2018. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа "Паркинг сервис Сомбор"  Сомбор на 5. седници која је  
одржана 30.05.2019. године (акт број: 361-2/2019-ОД од 30.05.2019. 
године). 
 

II  Јавно комунално предузећe "Паркинг сервис Сомбор"  
Сомбор се обавезује да износ од 350.855,80 динара уплати најкасније 
до 30. новембра 2019. године на рачун "Део добити јавног предузећа  
и других облика организовања, у корист нивоа градова",  у корист 
рачуна број: 840-745143843-44, позив на број: 97 81-232. 
 

III  Ово Решење објавити у "Службеном  листу града 
Сомбора". 
 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  401-1020/2019-III                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 03.09.2019. год.   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 138. На основу члана 22. став 1. тачка 9), члана 22. став 3. 
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 
67. став 1. тачка 14) Статута града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора", број 2/2019), члана 8. Одлуке о буџету града Сомбора за 
2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину ("Сл. лист града 
Сомбора", број 23/2018),  члана 33. став 1.  тачка  9.  Одлуке о 
промени оснивачког актан  ЈКП "Водоканал" Сомбор ("Сл. лист града 
Сомбор", бр. 25/2016 и 5/2017), Програма пословања  ЈКП 
"Водоканал"  Сомбор за 2018. годину на који је дата сагласност на 20. 
седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2017. год. (акт 
Скупштине града број 06-317/2017-I од 21.12.2017. године) и Одлуке 
са IX седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор одржане 
28.08.2019. године), Градско веће града Сомбора, на 171. седници 
одржаној дана 02.09.2019. године, донело је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног 
комуналног предузећа "Водоканал"  Сомбор за 2018. годину 

 

  I   ДАЈЕ СЕ  сагласности на Одлуку о расподели добити 
Јавног комуналног предузећа "Водоканал"  Сомбор за 2018. годину, 
донету од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
"Водоканал"   Сомбор на IX на седници која је  одржана 28.08.2019. 
године. 
 

II  Јавно комунално предузећe "Водоканал"  Сомбор се 
обавезује да износ од 6.491.264,80 динара уплати најкасније до 30. 
новембра 2019. године на рачун "Део добити јавног предузећа  и 
других облика организовања, у корист нивоа градова",  у корист 
рачуна број: 840-745143843-44, позив на број: 97 81-232. 
 

III  Ово Решење објавити у "Службеном  листу града 
Сомбора". 
 
       
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  401-1021/2019-III                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 03.09.2019. год.   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 
 139. На основу члана 22. став 1. тачка 9), члана 22. став 3. 
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 
67. став 1. тачка 14) Статута града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора", број 2/2019), члана 8. Одлуке о буџету града Сомбора за 
2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину ("Сл. лист града 
Сомбора", број 23/2018),  члана 33. став 1.  тачка  9.  Одлуке о 
промени оснивачког актан  ЈКП "Зеленило" Сомбор ("Сл. лист града 
Сомбор", бр. 27/2016 и 7/2017), Програма пословања ЈКП "Зеленило"  
Сомбор за 2018. годину на који је дата сагласност на 20. седници 
Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2017. год. (акт Скупштине 
града број 06-317/2017-I од 21.12.2017. године) и Одлуке са 13. 
седнице Надзорног одбора ЈКП "Зеленило"  Сомбор одржане 
17.06.2019. године (акт број: 13-23/2019 од 17.06.2019. године), 
Градско веће града Сомбора, на 171. седници одржаној дана 
02.09.2019. године, донело је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавно 
комуналног предузећа "Зеленило"  Сомбор за 2018. годину 

 
 
 
  I  ДАЈЕ СЕ сагласности на Одлуку о расподели добити 
Јавног комуналног предузећа "Зеленило"  Сомбор за 2018. годину, 
донету од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
"Зеленило" Сомбор на 13. седници која је  одржана 17.06.2019. 
године (акт број: 13-23/2019 од 17.06.2019. године). 
 

II  Јавно комунално предузећe "Зеленило"  Сомбор се 
обавезује да износ од 345.630,50 динара уплати најкасније до 30. 
новембра 2019. године на рачун "Део добити јавног предузећа  и 
других облика организовања, у корист нивоа градова", у корист 
рачуна број: 840-745143843-44, позив на број: 97 81-232. 
  

III  Ово Решење објавити у "Службеном  листу града 
Сомбора". 
 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  401-1022/2019-III                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 03.09.2019. год.   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
       

140. На основу  члана 22. став 1. тачка 9), члана 22. став 3. 
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 
67. став 1. тачка 14) Статута града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора", број 2/2019), члана 8. Одлуке о буџету града Сомбора за 
2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину ("Сл. лист града 
Сомбора", број 23/2018),  члана 33. став 1.  тачка  9.  Одлуке о 
промени оснивачког акта  ЈКП "Енергана" Сомбор ("Сл. лист града 
Сомбор", бр. 25/2016 и 5/2017), Програма пословања ЈКП "Енергана" 



Страна 152  Службени лист града Сомбора Број 15– 03.09.2019. 
 
Сомбор за 2018. годину на који је дата сагласност на 20. седници 
Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2017. год. (акт Скупштине 
града број 06-317/2017-I од 21.12.2017. године) и Одлуке са 35. 
седнице Надзорног одбора ЈКП "Енергана" Сомбор одржане 
11.06.2019. године, Градско веће града Сомбора, на 171. седници 
одржаној дана 02.09.2019. године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног 
комуналног предузећа "Енергана" Сомбор за 2018. годину 

 
 

  I   ДАЈЕ СЕ  сагласности на Одлуку о расподели добити 
Јавног комуналног предузећа "Енергана" Сомбор за 2018. годину, 
донету од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
"Енергана" Сомбор на 35. седници која је  одржана 11.06.2019. 
године. 
 

II  Јавно комунално предузећe "Енергана" Сомбор се 
обавезује да износ од 1.819.504,16 динара уплати најкасније до 30. 
новембра 2019. године на рачун "Део добити јавног предузећа  и 
других облика организовања, у корист нивоа градова", у корист 
рачуна број: 840-745143843-44, позив на број: 97 81-232. 
 

III  Ово Решење објавити у "Службеном  листу града 
Сомбора". 

 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  401-1023/2019-III                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 03.09.2019. год.   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
 
      
 
 
          

141. На основу члана 22. став 1. тачка 9), члана 22. став 3. 
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 
67. став 1. тачка 14) Статута града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора", број 2/2019), члана 8. Одлуке о буџету града Сомбора за 
2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину ("Сл. лист града 
Сомбора", број 23/2018),  члана 33. став 1.  тачка  9.  Одлуке о 
промени оснивачког акта  ЈКП "Простор" Сомбор ("Сл. лист града 
Сомбор", бр. 27/2016 и 5/2017), Програма пословања ЈКП "Простор" 
Сомбор за 2018. годину на који је дата сагласност на 20. седници 
Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2017. год. (акт Скупштине 
града број 06-317/2017-I од 21.12.2017. године) и Одлуке са 13. 
седнице Надзорног одбора ЈКП "Простор" Сомбор одржане 
28.06.2019. године (акт број 3/416-19 од 28.06.2019. год), Градско 
веће града Сомбора, на 171. седници одржаној дана 02.09.2019. 
године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног 

комуналног предузећа "Простор" Сомбор за 2018. годину 
 

 
  I   ДАЈЕ СЕ  сагласности на Одлуку о расподели добити 
Јавног комуналног предузећа "Простор" Сомбор за 2018. годину, 
донету од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
"Простор" Сомбор на 13. седници која је  одржана 11.06.2019. године 
(акт број 3/416-19 од 28.06.2019. год). 
 

II  Јавно комунално предузећe "Простор" Сомбор се 
обавезује да износ од 81.330,46 динара уплати најкасније до 30. 
новембра 2019. године на рачун "Део добити јавног предузећа  и 
других облика организовања, у корист нивоа градова", у корист 
рачуна број: 840-745143843-44, позив на број: 97 81-232. 
 

III  Ово Решење објавити у "Службеном  листу града 
Сомбора". 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  401-1024/2019-III                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 03.09.2019. год.   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р.                                                                               

 142. На основу: члана 22. став 1. тачка 9), члана 22. став 3. 
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 
67. став 1. тачка 14) Статута града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора", број 2/2019), члана 8. Одлуке о буџету града Сомбора за 
2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину ("Сл. лист града 
Сомбора", број 23/2018),  члана 33. став 1.  тачка  9.  Одлуке о  
оснивању ЈКП "Водовод" Бездан  ("Сл. лист града Сомбор", бр. 
27/2016 и 13/2017), Програма пословања ЈКП "Водовод" Бездан за 
2018. годину на који је дата сагласност на 20. седници Скупштине 
града Сомбора, одржаној 21.12.2017. год. (акт Скупштине града број 
06-317/2017-I од 21.12.2017. године) и Одлуке са XIV седнице 
Надзорног одбора ЈКП "Водовод" Бездан одржане 17.06.2019. године 
(акт број: 179/2019 од 18.06.2019. године), Градско веће града 
Сомбора, на 171. седници одржаној дана 02.09.2019. године, донело 
је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног 

комуналног предузећа "Водовод" Бездан за 2018. годину 
 
 
  I   ДАЈЕ СЕ  сагласности на Одлуку о расподели добити 
Јавног комуналног предузећа  "Водовод" Бездан за 2018. годину, 
донету од стране Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа"Водовод" Бездан  са XIV седнице Надзорног одбора ЈКП 
"Водовод" Бездан одржане 17.06.2019. године (акт број: 179/2019 од 
18.06.2019. године). 
 

II  Јавно комунално предузећe "Водовод" Бездан  се 
обавезује да износ од 178.528,54 динара уплати најкасније до 30. 
новембра 2019. године на рачун "Део добити јавног предузећа  и 
других облика организовања, у корист нивоа градова",  у корист 
рачуна број: 840-745143843-44, позив на број: 97 81-232. 
 

III  Ово Решење објавити у "Службеном  листу града 
Сомбора". 
   
 
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  401-1025/2019-III                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 03.09.2019. год.   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
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Издавач: Скупштина града Сомбора 

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


