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Акта Скупштине града  
 

143. На основу члана 46. став 1. тачка 8. и став 6. и члана 
49. став 1. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС" бр. 
129/2007, 34/2010-УС и 54/2011), Скупштина града Сомбора је на 37. 
седници одржаној дана 25.09.2019. године донела 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 
I 
 

 Одборнику МИЛАНУ РАКАСУ, са коалиционе изборне 
листе "ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 
(СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)", престао је мандат смрћу.  
 

II 
 

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

III 
 

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

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-258/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 144. На основу члана 48., 49. и 56. Закона о локалним 
изборима ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007, 34/2010-УС и 54/2011), 
Скупштина града Сомбора је на 37. седници одржаној дана 
25.09.2019. године, донела 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 
I 
 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине града 
Сомбора, кандидату за одборника изабраном на изборима одржаним 
24.04.2016. године  ДАНИЈЕЛИ  ЂЕКИЋ, са коалиционе изборне 
листе "ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 
(СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)".  

 
II 

 
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 

мандата. 
III 

 
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора". 
IV 

 
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 

суду у року од 48 часова од дана доношења. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-259/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                             Љиљана Тица, с.р 

 
 145. Скупштина града Сомбора на 37. седници одржаној 
дана 25.09.2019. године, разматрајући тачку дневног реда – 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О 
БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ, донела је 
 
 

О Д Л У К У  
 

О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ, у датом тексту која се налази у 

прилогу овог Службеног листа 
 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 400-41/2019-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 146. На основу члана 20. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 84/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 28. став 4. Закона о 
пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 41/09, 
112/2015, 80/2017 и 95/2018- др. закон), члана 39. став 3. Закона о 
прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - 
Одлука УС) и члана 39. став 1. тачка 6. Статута града Сомбора („Сл. 
лист града Сомбора“ бр.2/2019), Скупштина Града Сомбора, на 37. 
седници одржаној 25.09.2019. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У  
О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА 

 И ЗАСАДА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА  
ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 У циљу заштите пољопривредног земљишта и имања на 
територији Града Сомбора (у даљем тексту: Град Сомбор), Одлуком 
о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских 
путева и канала од пољске штете (у даљем тексту: Одлука) уређује 
се:  
 - Заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од 
пољске штете и номадске испаше,  
 - Заштита пољопривредног земљишта, опреме и објеката 
на истом,  
 - Заштита пољских путева и канала за одводњавање и 
наводњавање од бацања комуналног и другог отпада и испуштања 
фекалног и осочног отпада,  
 - Заштита пољопривредног земљишта, пољских путева и 
канала за одводњавање и  наводњавање од неконтролисаног ширења 
корова, парложне траве и амброзије, 
 - Заштита пољозаштитних односно ветрозаштитних 
појасева, дрвећа које се налази у путном појасу или на 
пољопривредном земљишту,  
 - Организација рада пољочуварске службе,  
 - Накнада пољске штете, 
 - Надзор, казнене одредбе и 
 - Друга питања од значаја за спровођење Одлуке. 
 

Члан 2. 
 Предмет заштите у смислу ове Одлуке су усеви и засади на 
пољопривредном земљишту, пољопривредно земљиште без обзира на 
облик својине, опрема и објекти на истом, пољопривредна 
механизација на њима као и пољски путеви и канали за одводњавање 
и наводњавање. 
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Члан 3. 
 Под усевима у смислу ове Одлуке подрaзумевају се 
засејане пољопривредне културе намењене за људску и сточну 
исхрану и индустријску прераду.  
 Под засадима у смислу ове Одлуке подрaзумевају се 
воћњаци и виногради који се налазе ван граница грађевинског 
подручја града Сомбора. 
 Под пољопривредним земљиштем у смислу ове Одлуке 
сматрају се њиве, вртови, повртњаци, воћњаци, виногради, ливаде, 
пашњаци, трстици и мочваре, без обзира на облик својине, на 
територији Града Сомбора и земљиште које је одговарајућим 
планским актом намењено за пољопривредну производњу до 
привођења намени. 
 Под пољским путевима подразумевају се некатегорисани 
путеви који повезују парцеле пољопривредног земљишта изван 
граница грађевинског територији Града Сомбора.  
 Под каналима за наводњавање и одводњавање 
подразумевају се канали који се граниче са парцелама и пољским 
путевима и служе за прилив и одлив воде а у циљу унапређења 
пољопривредне производње. 
 Под опремом и објектима подразумевају се рибњаци, 
грађевински објекти у функцији пољопривредне производње, 
системи за наводњавање и одводњавање, бунари, црпне станице и 
противградне странице, који се налазе се на пољопривредном 
земљишту. 
 Под пољозаштитним односно ветрозаштитним појасевима 
подразумевају се површине под дрвећем подигнуте на површини 
већој од 5 ари а у циљу спречавања еолске ерозије на 
пољопривредном земљишту.  
 

II  ЗАШТИТА УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА 

 
Члан 4. 

 У циљу заштите усева и засада, пољопривредног 
земљишта, опреме и објеката на истом, пољских путева и канала од 
пољске штете, забрањено је: 
 1. Присвојити, кидати, уништавати, чупати, косити и брати 
туђе пољопривредне усеве и засаде.  
 2. Ломити, сећи, кидати, хемијским или биолошким путем, 
као и на други начин оштетити туђе усеве, засаде и остало дрвеће.  
 3. Палити остатке усева и засада на сопственом и туђем 
пољопривредном земљишту. 
 4. Прелазити трактором, запрежним колима и другим 
средствима преко туђег пољопривредног земљишта, усева и засада, 
уколико на овим пољопривредним површинама не постоји право 
службености пролаза. 
  5. Пуштати на испашу и терати стоку и живину преко 
туђег пољопривредног земљишта. 
 6. Износити и бацати разне биљне остатке, хемијска 
средства, отпад, шут, амбалажу, лешеве животиња и друго смеће на 
сопствено и туђе пољопривредно земљиште, пољске путеве, канале 
за одводњавање и наводњавање, бунаре и рибњаке. 
 Изузетно, власник односно корисник пољопривредног 
земљишта може на своје односно закупљено пољопривредно 
земљиште складиштити стајњак који је обавезан, након складиштења, 
приликом првог орања овог земљишта растурити и заорати. 
 7. Испуштати фекални и осочни отпад на туђе 
пољопривредно земљиште, пољске путеве, као и у канале за 
наводњавање и одводњавање, бунаре и рибњаке. 
 8. Вршити прикупљање остатака пољопривредних плодова 
са туђег пољопривредног земљишта  ткз. „пабирчење“ без писмене 
сагласности власника имања. 
 9. Присвојити, кидати, ломити и вршити оштећења на било 
који други начин на рибњацима, грађевинским објектима у функцији 
пољопривредне производње, системима за наводњавање и 
одводњавање, бунарима, црпним станицама и противградним 
станицама које се налазе на пољопривредном земљишту.  
 10. Прогон стоке пољским путевима и путевима који воде 
поред пољопривредних имања.  
 11. Оштетити или сећи дрвеће које чини пољозаштитни 
односно ветрозаштитни  појас  или се налази у путном појасу или на 
пољопривредном земљишту. 
 

Члан 5. 
 Власници, односно корисници пољопривредног земљишта 
могу напасати властиту стоку на својим имањима, под условом да 
обезбеде превоз стоке од објекта до њиве и назад и да све време 
испаше обезбеде чување стоке тако да се обезбеди заштита усева и 
засада на суседним парцелама. 
 

Члан 6. 
 Власници, односно корисници пољопривредног земљишта 
дужни су да земљиште редовно обрађују, као и да врше систематско 
уклањање корова, нарочито амброзије и парложне траве на истом.  
 

Члан 7. 
 Ради очувања, како величине тако и стања проходности 
путева, забрањено је одоравање површине пута као и на било који 
начин спречавање проходности путева. 
 Сваки грађанин има једнако право коришћења и обавезу 
очувања пољских путева. Пољске путеве одржавају власници, 
односно корисници пољопривредног земљишта. 
 Град Сомбор врши изградњу и реконструкцију пољских 
путева, у складу са финансијским могућностима којима располаже.  
 Забрањено је одоравање канала који служе за наводњавање 
и одводњавање пољопривредног земљишта. 
 

Члан 8. 
 У циљу враћања оштећених и одораних пољских путева и 
затрпаних канала у првобитно стање, на иницијативу Одељења за 
пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града 
Сомбора (у даљем тексту: надлежно Одељење), пољочувара, 
власника, односно корисника пољопривредног земљишта или 
представника Месне заједнице, руководилац надлежног Одељења 
или његов помоћник може да нареди поновни премер пољског пута 
или поправку оштећеног пута, односно отрпавање канала. 
 У циљу враћања оштећених и одораних пољских путева у 
првобитно стање на иницијативу пољочувара, пољопривредника или 
надлежног органа месне заједнице, руководилац надлежног Одељења 
или његов помоћник, наложиће поновни премер пољског пута или 
поправку оштећеног пута. 
 Сви трошкови премера и уређења пута као и одтрпавање 
канала падају на терет узурпатора, односно починилаца и то 
сразмерно површини коју је исти узурпирао. 
  

III  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 
 

Члан 9. 
 Ради заштите пољопривредног земљишта усева и засада, 
пољских путева и канала од пољске штете у смислу ове Одлуке 
организује се пољочуварска служба. 
 Спровођење мера организоване заштите од пољске штете у 
смислу ове Одлуке, врши Град Сомбор који посао може да повери 
правном лицу или предузетнику које је регистровано за обављање 
наведене делатности – пружања предметних услуга. Одлуку о 
расписивању јавног конкурса и одлуку о поверавању послова 
заштите, од пољске штете у смислу претходног става, доноси 
градоначелник. 
 Однос између града и вршиоца дужности пољочуварске 
службе, регулисаће се уговором.  
 

Члан 10. 
 Организацију рада и руковођење радом пољочуварске 
службе врши руководилац пољочуварске службе. 
 Непосредну заштиту пољопривредног земљишта, усева и 
засада на њему, пољских путева, канала за наводњавање и 
одводњавање од пољске штете врши пољочувар. 
 У вршењу заштите усева и засада на пољопривредном 
земљишту, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала за 
наводњавање и одводњавање пољочувари имају својство службеног 
лица.  

Члан 11. 
 За финансирање пољочуварске службе средства се 
обезбеђују из буџета Града Сомбора, из средстава која се остваре од 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији Града Сомбора, а на основу Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта и из других 
извора.  

Члан 12. 
 Поверене послове из члана 9. и 10. ове Одлуке обављају 
пољочувари чији је број утврђен у складу са конкурсном 
документацијом у поступку спровођења јавне набавке односно у 
складу са закљученим уговором. 
 

Члан 13. 
 Правилником о организовању и начину рада пољочуварске 
службе који доноси правно лице или предузетник коме је поверен 
посао пољочуварске службе, а на који сагласност даје Градско веће 
града Сомбора, ближе ће се одредити сва остала питања битна за 
функционисање пољочуварске службе где се одређују:  
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 - Услови и начин заснивања радног односа, 
 - Локација радног места пољочувара када нису на терену,  
 - Изглед униформе и ознака пољочуварске службе,  
 - Изглед и форма службене легитимације,  
 - Услови, начин држања и ношења службеног наоружања, 
  - Техничка опремљеност пољочуварске службе,  
 - Руковођење пољочуварском службом, 
 - Поступак, начин и контрола извршења услуге, и  
 - Место и услови смештаја заплењене стоке.  
 

Члан 14. 
 У обављању послова заштите пољочувар има права и 
дужности да: 
 1. Редовно обилази пољопривредно земљиште, пољске 
путеве и канале за наводњавање и одводњавање. 
 2. Спречава све радње из члана 4. ове Одлуке.  
 3. Проналази власнике пољопривредног земљишта којима 
се штета наноси као и починиоце штете. 
 4. Од лица затечених у радњи извршења прекршаја 
одузима све присвојене плодове и предмете, и уз потврду их предаје 
оштећеном власнику пољопривредног земљишта, а у случају да је 
исти непознат, одузете плодове и предмете предаје одговорном лицу 
у Месној заједници.  
 5. За сваку недозвољену радњу утврди ближа обележја 
радње којима је штета причињена, време и место на коме је штета 
причињена и од лица затеченог у радњи извршења прекршаја узме 
неопходне податке о чему сачињава записник. 
 6. Контролише стање канала за одводњавање и 
наводњавање како би се благовремено извршило уклањање корова 
нарочито амброзије и и парложне траве.. 
 7. Спроведе или преда на место обезбеђено од стране 
Месне заједнице на чијој територији је стока ухваћена у штети без 
чувара или чији власник није познат. 
 8. Обавести надлежно комунално предузеће да изврши 
уклањање лешева животиња. 
 9. Поднесе потребну документацију руководиоцу 
пољочуварске службе о учињеној штети ради издавања прекршајног 
налога односно покретања прекршајног поступка или кривичног 
поступка.  
 10. Да стоку која се затекне у номадској испаши заплени 
ради наплате причињене штете као и свих трошкова насталих 
чувањем стоке и транспортом стоке.  
 11. Врши и друге послове које наложи руководилац 
службе. 
  
 Правно лице или предузетник коме је поверено обављање 
делатности пољочуварске службе на територији Града Сомбора 
дужно је да обезбеди одговарајући простор за чување и смештај 
одузете стоке до њене предаје власнику, односно држаоцу, а најдуже 
48 часова од тренутка предаје на чување. 
 По истеку 48 часова од момента одузимања заплењене 
стоке уколико се власник, односно држалац не јави пољочуварској 
служби или надлежном Одељењу, одузета стока биће продата путем 
јавног надметања, које спроводи надлежна комисија, а средства 
остварена овим путем по одбитку трошкова транспорта и држања, 
чине приход средстава буџета јединице локалне самоуправе.  
 

Члан 15. 
 Сви трошкови настали транспортом стоке до места 
одређеног за њихов смештај, трошкови настали боравком стоке у 
смештају и евентуални ризик угинућа падају на терет власника.  
 Власник не може преузети стоку док не надокнади 
причињену пољску штету и трошкове транспорта и боравка стоке у 
смештају. 
 Износ пољске штете се утврђује према вредности 
уништеног плода односно вредности причињене штете а на дан 
исплате штете.  
 

Члан 16. 
 Пољочувари су дужни, приликом проналажења извршиоца 
штете, да сачине записник о затеченој пољској штети и номадској 
испаши са подацима о извршиоцу штете и да га достави руководиоцу 
Пољочуварске службе, најкасније у року од три дана од дана 
извршења радње.  
 Записник о учињеном прекршају садржи: Основне податке 
о идентитету учиниоца, односно власника – држаоца стоке, 
чињенични опис прекршаја (време, место, начин прекршаја, број 
стоке), доказе (изјаве учиниоца, изјаве оштећеног, изјаве ловочувара, 
изјаве сведока) и потпис пољочувара. Основни подаци о идентитету 
су: Име и презиме, лично име родитеља, датум и место рођења, 

јединствени матични број грађана, место и адреса становања, 
државаљанство и занимање, и евентуално и број његовог телефона.  
 Записник о учињеном прекршају у прилогу мора да садржи 
фотографије као доказ.  
 

Члан 17. 
 Пољочувар је овлашћен да за свако лице затечено у 
чињењу пољске штете или номадске испаше а које није у стању да 
идентификује или ако то лице одбије сарадњу са пољочуваром, 
затражи помоћ Полицијске управе у Сомбору и да уз њихову помоћ 
изврши на лицу места идентификацију тог лица. 
 

Члан 18. 
 У циљу сузбијања коровске биљке амброзије надлежно 
Одељење ће благовремено упозорити све власнике односно 
кориснике пољопривредног земљишта издавањем  саопштења у 
локалним средствима јавног информисања, на званичној интернет 
презентацији Града Сомбора и на огласној табли сваке месне 
заједнице на територији града, да су обавезни да на пољопривредном 
земљишту на коме су  власници односно корисници систематски тј. 
континуирано уништавају  амброзију.   
 Када пољочувар сазна непосредним опажањем, за 
присуство амброзије на парцели пољопривредног земљишта дужан је 
да о истом сачини записник и овај записник са фотографијама у 
прилогу достави у надлежно Одељење у року од три дана рачунајући 
од дана писања записника.  
 

Члан 19. 
 Руководилац пољочуварске службе којој је поверен посао 
чувања има обавезу да: 
 - Распоређује пољочуваре у складу са потребама и 
плановима заједничких акција на територији града, 
 - Обавезан је да планира и спроводи контролне акције рада 
пољочувара на територији Града Сомбора,  
 - Да поднесе документацију надлежном Одељењу, а на 
основу записника пољочувара, ради издавања прекршајног налога 
односно покретања прекршајног или кривичног поступка.  
 - Да поднесе документацију надлежном Одељењу ради 
предузимања одговарајућег поступка у циљу реализације прописаног 
у  члану 22. ове Одлуке, 
  - Да поднесе документацију Полицијској управи ради 
покретања кривичног поступка.  
 
 

IV  НАДЗОР 
 

Члан 20. 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши надлежно 
Одељење. 
 Издавање прекршајног налога односно, захтева за 
покретање кривичног поступка подноси надлежно Одељење на 
основу документације коју му доставља руководилац пољочуварске 
службе или пољочувар. 
 Уколико је документација руководиоца пољочуварске 
службе или пољочувара непотпуна, надлежно Одељење је обавезно 
да затражи допуну исте а руководилац пољочуварске службе или 
пољочувар дужан је да допуни исту у року од три дана од дана 
доставе захтева за допуну.  
 

Члан 21. 
 Након утврђене одговорности правног или физичког лица, 
утврђене у прекршајном поступку, за прекршаје из члана 4. став 1. 
тачке 6. и тачке 9. и члана 7. став 1. ове Одлуке, надлежно Одељење 
може решењем да нареди том лицу довођење у првобитно стање 
оштећених објеката, односно одораног пута, у одређеном року и о 
свом трошку. 
 Након утврђене одговорности правног или физичког лица, 
утврђене у прекршајном поступку, за прекршај из члана 6. ове 
Одлуке, надлежно Одељење може решењем да нареди том лицу 
уклањање амброзије и корова, у одређеном року и о свом трошку. 
 Уколико правно или физичко лице не поступи по наређењу 
надлежног Одељења из става 1. и 2. овог члана, надлежно Одељење 
ће донети закључак о извршењу решења преко других лица, на 
трошак извршеника, а у складу са Законом о општем управном 
поступку.  

 
Члан 22. 

 За накнаду пољске штете и штете учињене номадском 
испашом одговара лично учинилац прекршаја, у складу са Законом о 
облигационим односима.  
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 Изузетно, ако се накнада штете не може наплатити од 
учиниоца прекршаја за накнаду штете одговарају:  
 1. Родитељи, односно стараоци за ону своју малолетну 
децу, односно штићенике који су учинили прекршај. 
 2. Власници стоке и други послодавци (физичка и правна 
лица) за своје раднике када ови вршећи послове по налогу или за 
рачун својих послодаваца учине пољску штету. 

 
Члан 23. 

 Ако два или више лица учине заједнички прекршај за 
накнаду штете одговарају солидарно.  
 

V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
 Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се за 
прекршај физичко лице које:  
 1. Присвоји, кида, чупа, коси и бере туђе пољопривредне 
усеве и засаде (члан 4. став 1. тачка 1.). 
 2. Ломи, сече, кида, хемијским или биолошким путем, као 
и на други начин оштећује туђе усеве, засаде и остало дрвеће (члан 4. 
став 1. тачка 2.). 
 3. Пали остатке усеве и засада на сопственом или туђем 
пољопривредном земљишту (члан 4. став 1. тачка 3.).  
 4. Прелази трактором, запрежним колима и другим 
средствима преко туђег пољопривредног земљишта, усева и засада, 
уколико на овим пољопривредним површинама не постоји право 
службености пролаза (члан 4. став 1. тачка 4.).  
 5. Пушта на испашу и тера стоку и живину преко туђег 
пољопривредног земљишта (члан 4. став 1. тачка 5.). 
 6. Износи и баца разне биљне остатке, хемијска средства, 
отпад, шут, амбалажу, лешеве животиња и друго смеће на сопствено 
и туђе пољопривредно земљиште, пољске путеве и канале за 
одводњавање и наводњавање, у бунаре и рибњаке (члан 4. став 1. 
тачка 6.). 
 7. Испушта фекални и осочни отпад на туђе 
пољопривредно земљиште, пољске путеве  као и у канале за 
наводњавање и одводњавање, у бунаре и рибњаке (члан 4. став 1. 
тачка 7.).  
 8. Врши прикупљање остатака пољопривредних плодова са 
туђег пољопривредног земљишта тзв. „пабирчење“ без писмене 
сагласности сопственика имања (члан 4. став 1. тачка 8.).  
 9. Присвоји, кида, ломи опрему на противградним 
станицама, црпним станицама и системима за наводњавање и врши 
оштећења на било који други начин на рибњацима, грађевинским 
објектима у функцији пољопривредне производње, системима за 
наводњавање и одводњавање, бунарима, црпним станица и 
противградним станицама које се налазе на пољопривредном 
земљишту (члан 4. став 1. тачка 9.). 
 10. Врши прогон стоке пољским путевима и путевима који 
воде поред пољопривредних имања (члан 4. став 1. тачка 10.). 
 11. Нередовно обрађује сопствено земљиште или 
земљиште које користи у закупу као и када се не врши систематско 
уклањање парложне траве и амброзије на истом (члан 6.). 
 12. Врши одоравање површине пута, као и на било који 
начин спречава проходност путева (члан 7.).  
 13. Не поступи по одговарајућем акту надлежног Одељења 
сагласно члану 21. и члану 22. став 1. и 2. ове Одлуке. 
 14. Оштети или сече дрвеће које чини пољозаштитни 
односно ветрозаштитни  појас, или се налази  у путном појасу или на 
пољопривредном земљишту (члан 4 став 1. тачка 11.). 
 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и правно 
лице новчаном казном у износу од 150.000,00 динара.  
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
предузетник новчаном казном у износу од 75.000,00 динара. 
 Уколико је у питању прекршај из става 1. тачка 14. овога 
члана и ако вредност посечене дрвне масе прелази количину од 1м³ 
против учиниоца истог обавезно се подноси кривична пријава. 
 
 

VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 Правилник о организовању и начину рада пољочуварске 
службе који доноси правно лице или предузетник коме је поверен 
посао пољочуварске службе ускладит ће се са одредбама ове Одлуке 
у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 26. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
заштити усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске 
штете на подручју општине Сомбор („Сл. лист града  Сомбора“ бр. 
1/2011 и 27/2016).  
 

Члан 27. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.  

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  320-1814/2019-I                                           ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                           Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 147. На основу члана 8. став 1. тачка 2. и члана 17. став 3. 
Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 
36/2009 и 88/2010), Правилника о методологији за одређивање 
акустичних зона („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010), члана 39. Закона о 
прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - 
одлука УС) и члана 38. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 37. седници 
одржаној дана  25.09.2019. године доноси 
 

ОДЛУКУ 
 О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ АКУСТИЧКИХ ЗОНА 
 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1.  

 Овом Одлуком мења се Одлука о одређивању акустичких 
зона на територији Града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
8/2018) - у даљем тексту: Одлука. 
 

Члан 2.  
 Мења се став 1. члана 1. Одлуке који гласи: 
 „Овом Одлуком одређују се акустичке зоне за подручје 
територије Града Сомбора обухваћено Генералним планом града 
Сомбора од 2007. - 2027. („Сл. лист општине Сомбор“, бр. 5/2007) и 
одређују мере забране и ограничења у складу са Законом о заштити 
од буке у животној средини (у даљем тексту: Закон). “ 
 

Члан 3 . 
 Мења се члана 6. Одлуке који гласи: 
 „Према максимално допуштеном нивоу буке, територија 
града Сомбора обухваћена Генералним планом града Сомбора 
подељена је на шест акустичких зона и то:  
 I Зона: Подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и 
опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики паркови 
 II Зона: Туристичка подручја, кампови и школске зоне  
  III Зона: Чисто стамбена подручја 
 IV Зона: Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена 
подручја и дечја игралишта 
 V Зона: Градски центар, занатска, трговачка, 
административно-управна зона са становима, зона дуж 
саобраћајница, магистралних и градских  
 VI Зона: Индустријска, складишна и сервисна подручја и 
транспортни терминали без стамбених зграда. “ 
 

Члан 4.  
 Мења се члан 7. Одлуке који гласи: 
 „Акустичке зоне Града Сомбора са граничним 
вредностима индикатора буке на отвореном простору одређене су у 
Карти акустичких зона Града Сомбора која је саставни део ове 
Одлуке (Прилог I).“ 

Члан 5. 
 Одлуци се додаје се Прилог I: Карта акустичких зона Града 
Сомбора. 

Члан 6.   
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  501-187/2019-I                                             ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                         Љиљана Тица, с.р 
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 148. 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) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 2/2019) Скупштина града Сомбора је на 37. 
седници одржаној дана 25.09.2019.год., д о н е л а 

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЈУЖНЕ ГЛАВНЕ ПРИМАРНЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације јужне 
главне примарне градске саобраћајнице (у даљем тексту: План). 
  

Члан 2. 
Обухват плана се  налази на парцелама у оквиру граница 

грађевинског подручја Града Сомбора, у к.о. СО1 и СО2 и износи око 
42 ха у оквиру којих се налази 78 парцела.  Обухват је дефинисан по 
границама парцела (осим тамо где пресеца парцеле канала или пута): 

Граница обухвата плана почиње у тачки 1 која је у 
четворомеђи парцела бр. 10316/1, 10253, 9331 и 9332/1, прати северну 
међу парц.бр. 10316/1, затим пресеца парц. 10253 (пут) у правцу 
јужне међне линије парц.10313/1 (канал 450), до тачке 2 која је у 
правцу западне међне линије парц. 9327/1. 

Од тачке 2 граница се ломи у правцу севера до најјужније 
тачке парц.бр. 9327/1 у којој је тачка 3. 

Од тачке 3 граница се ломи североисточно пратећи јужну 
међу парц.бр. 9327/1, 9327/2, 7955/1 до тачке 4 која је у ломној тачки 
скретања канала 450 (парц. бр. 10313/1) према североистоку. 

Од тачке 4 граница се ломи према југоистоку пресецајући 
парц. 10313/1 (канал 450) према тромеђи парцела 10313/1, 7937/2 и 
10239/1 у којој је тачка 5. 

Од тачке 5 граница прати  југоисточну међу парц. 7937/2 
до тромеђе парц.бр. 7937/2, 7938/5 и 7934/2 у којој је тачка 6. 

Од тачке 6 граница се ломи до југоисточне тачке парц. бр. 
7937/1, где је тачка 7. 

Од тачке 7 граница скреће ка североистоку до најјужније 
тачке парц.бр. 7938/6 у којој је тачка 8. 

Затим се граница ломи у правцу северозапада до тачке 9 
која је у најзападнијој тачки парц.бр.7938/6. 

Од тачке 9 граница прати  југоисточну међу парц. 7938/4, 
7938/3 и 10199 до најјужније тачке парц.бр. 7925/2 у којој је тачка 10. 

Од тачке 10 граница ломи у правцу северозапада до 
тромеђе парц.бр. 7925/4, 7925/2 и 10199 у којој је тачка 11. 

Од тачке 11 граница прати  југоисточну међу парц. 7925/4 
до тромеђе парц.бр. 7925/3, 7926/2 и 7926/4 где  је тачка 12. 

Од тачке 12 граница се благо ломи према североистоку до 
тромеђе парц.бр. 7927/7, 7927/1 и 10117/1 у којој је тачка 13. 

Од тачке 13 граница се ломи ка југоистоку пратећи 
североисточну међу парц.бр. 7927/1 до ломне тачке у којој је тачка 
14, која је од тачке 13 удаљена 38м. 

Од тачке 14 граница под правим углом пресеца парц. бр. 
10117/1 (жел.пруга) и долази до западне међне линије парц.бр. 
22014/1, где је тачка 15. 

Од тачке 15 граница се ломи северозападно до тачке 16 
која је у тромеђи парц.бр. 22014/1, 10117/1 и 28184. 

Од тачке 16 граница се ломи ка југоистоку до тачке 17 која 
је удаљена 26м од тачке 16 и налази се у правцу међне линије између 
парц.бр. 21980 и 21983. 

Од тачке 17 граница се ломи према североистоку до 
петомеђе парц.бр. 21980, 21983, 21984, 28749 и 28184, где је тачка 18. 

Од тачке 18 граница прати јужне међе парц.бр. 21983, 
21987, 21993, 21990, 21996, 22001/1, 22001/2, 22005 до најјужније 
тачке парц.бр. 22007 у којој је тачка 19. 

Од тачке 19 граница се ломи ка југозападу до тромеђе 
парц.бр. 22003, 22008 и 28184 у којој је тачка 20. 

Од тачке 20 граница се ломи ка југоистоку до најјужније 
тачке парц.бр. 22008 где  је тачка 21. 

Од тачке 21 граница се ломи ка североистоку до тачке 22 
која је у тромеђи парц.бр. 28185, 28051 и 28747. 

Од тачке 22 граница се ломи према североистоку 
изломљеном линијом пратећи западну међу парц.бр. 28051 
приближном дужином 720м, где је тачка 23. 

Од тачке 23 граница пресеца парц.бр. 28051 управно на 
међну линију  и долази до тачке 24 која је у тромеђи парц.бр. 28051, 
21927/2 и 21927/1. 

Од тачке 24 граница скреће ка истоку пратећи северну 
међу парц.бр. 21927/2 до тачке 25 која је у најисточнијој тачки 
парц.бр. 21927/2. 

Од тачке 25 граница се ломи ка југозападу до тромеђе 
парц.бр. 21927/2, 21927/1 и 21902 у којој је тачка 26. 

Од тачке 26 граница се ломи јужном међом парц.бр. 
21927/1 до њене најјужније тачке, у којој је тачка 27. 

Од тачке 27 граница се ломи ка северу источном међом 
парц.бр. 21927/1 и у истом правцу пресеца парц.бр.28149 до тачке 28 
која је на јужној међној линији парц.бр. 20998. 

Од тачке 28 граница се ломи ка западу до тачке 29 која је у 
тромеђи парц.бр. 20998, 28715 и 28149. 

Од тачке 29 граница се ломи ка северу до тачке 30 која је 
на западној међној линији парц.бр. 20998 у правцу јужне међе 
парц.бр.20993. 

Од тачке 30 граница се ломи у правцу запада пресецајући 
парц. 28715, 28050 и 28714, прати јужне међе парц.бр. 20993 и 20992, 
наставља у истом правцу пресецајући парц.бр. 28713/1 (улица) до 
тромеђе парц.бр. 20982, 28713/1 и 20979/1 у којој је тачка 31. 

Од тачке 31 граница се ломи ка југу пресецајући парц.бр. 
28713/1 (улица) до тачке 32 која је 14.5м удаљена од тачке 31.  

Од тачке 32 граница се ломи ка југоистоку до тачке 33 која 
је на планираној регулационој линији (према ПДР блока 76 и 77) 
дефинисана координатама  X 6590010.39, Y 5070047.75. 

Од тачке 33 граница се ломи ка југу у дужини од 23м до 
северне међне линије парц. 28712, где је тачка 34 која је на 
планираној регулационој линији (према ПДР блока 76 и 77) 
дефинисана координатама  X 6590013.91, Y 5070024.60. 

Од тачке 34 граница се ломи ка западу северном међом 
парц.бр. 28712 до тромеђе парц.бр. 20944/2, 20944/1 и 28712  у којој 
је тачка 35. 

Од тачке 35 граница се ломи ка југу пресецајући  
парц.бр.28149 до тромеђе парц. 28149, 21938 и 21933/1, одакле прати 
благо изломљену западну међну линију парц.бр.21938 до тачке 36 
која је у тромеђи парц.бр. 21933/1, 21938 и 21944. 

Од тачке 36 граница се ломи према истоку пратећи јужну 
међу парц.бр. 21938 до тачке 37 која је у тромеђи парц.бр. 21938, 
22002/2 22002/1. 

Од тачке 37 граница се ломи ка југозападу западном међом  
парц.бр. 22002/2, затим неправилном кривом линијом  прати јужне 
међе парц.бр. 22002/1, 21995, 21994, 21986/2, 21982, 21979, 21976 и 
21973 до најсеверније тачке  парц.бр. 28749 у којој је тачка 38. 

Од тачке 38 граница се ломи ка југозападу до најјужније 
тачке парц. 21968, где је тачка 39. 

Од тачке 39 граница се ломи ка југу пресецајући 
парц.10117/1 (жел.пруга) до најјужније тачке парц. 7919, у којој је 
тачка 40. 

Од тачке 40 граница се ломи ка северозападу пратећи 
југозападне међе парц. 7919, 7918/8, 7918/7, 7918/10, 7918/9, до тачке 
41 која је у најзападнијој тачки парц. 7918/9. 

Граница се даље ломи до тачке 42 која је у најзападнијој 
тачки парц. 10237/3. 

Од тачке 42 граница се ломи ка југоистоку пратећи 
североисточне међе парц.бр. 7921, 7922 и 7924 до тромеђе парц.бр. 
7924, 7925/1 и 10237/3, где је тачка 43. 

Од тачке 43 граница се ломи ка југозападу пратећи 
северозападну међу парц.бр. 7925/1, у истом правцу пресеца парцелу 
10199 и долази до најисточније тачке парц.бр. 7939/1 у којој је тачка 
44. 

Од тачке 44 граница прати северозападну међу парц.бр. 
7938/2 до тромеђе парц.бр. 7938/2, 7939/2 и 10313/2, одакле се ломи 
ка северу до тачке 45 која је у тромеђи парц.бр. 10313/2, 7939/5 и 
7939/2. 

Од тачке 45 граница се ломи ка северозападу до 
четворомеђе парц. 7954/2, 7954/1, 10313/4 и 10313/2, где је тачка 46. 

Од тачке 46 граница прати јужну међу парц.бр. 7954/2 до 
тачке 47 која је у најјужнијој тачки парц. 7953/2. 

Од тачке 47 граница се ломи ка југозападу до најјужније 
тачке парц. 7953/1, где је тачка 48. 

Од тачке 48 граница се ломи ка северозападу пратећи 
североисточне међе парц.бр. 7955/1, 7956, 7957 и 7958 до тромеђе 
парц.бр. 7958, 7959 и 7962/1 у којој је тачка 49. 

Од тачке 49 граница се ломи ка југозападу пратећи 
северозападну међу парц.бр. 7958 до тромеђе парц.бр. 7958, 7959 и 
9328, затим у истом правцу долази до североисточне међе парц.бр. 
9327/2 на којој је тачка 50. 

Од тачке 50 граница прати југозападну међу парц.бр. 9328 
до најсеверније тачке парц. 9327/1 у којој је тачка 51. 

Од тачке 51 граница се ломи ка југозападу до најзападније 
тачке парц. 9327/1, у којој је тачка 52. 
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У наставку  граница прати  западну међу парц.бр. 9327/1 
дужином од 80,7м где је тачка 53. 

Из тачке 53 граница се ломи у правцу међне линије између 
парц.бр. 7984/2 и 9321/4 до тачке 54 која је у четворомеђи парц.бр. 
7984/2, 9321/4, 9320/2 и 7984/1. 

Од тачке 54 граница се ломи ка југу до најјужније тачке 
парц. 9320/2, у којој је тачка 55. 

Од тачке 55 граница се ломи ка југозападу пратећи 
северозападну међу парц.бр. 9321/3 и на удаљености од 52,1м од 
најисточније тачке парц.бр. 9325/3 долази до тачке 56. 

Од тачке 56 граница пресеца парц.бр. 9321/3 управно на 
њене међне линије и долази до тачке 57. 

Од тачке 57 граница се ломи ка североистоку до тачке 58 
која је у најсевернијој тачки парц.бр. 9321/1. 

Од тачке 58 граница прати  источну међу парц.бр. 9321/1 
до тачке 59 која је у тромеђи парц.бр. 9321/3, 9321/13 и 9321/1.  

Од тачке 59 граница се ломи ка југу пратећи источну међу 
парц.бр.9321/1, у наставку истим правцем пресеца парц.бр. 9331 до 
њене јужне међне линије на којоој је тачка 60. 

Од тачке 60 граница се ломи ка североистоку пратећи 
северозападну међу парц.бр. 9332/1, до тачке 1. 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове Одлуке је Предлог Плана детаљне 
регулације јужне главне примарне градске саобраћајнице, број 
техничког дневника 52/18 из марта 2019.год., израђен од стране  ЈКП 
"Простор" Сомбор.  
 

Члан 4. 
 Циљ израде Плана је усмеравања тешког теретног 
саобраћаја ван централних делова града Сомбора за правце ка Новом 
Саду, Оџацима и Апатину, предвиђaњем саобраћајница која 
представља наставак државног пута кроз Сомбор који повезује 
државни пут из правца Новог Сада (Кљајићева) са државним путем 
из правца Оџака (Стапарски пут). 
  

Члан 5. 
 За План, у складу са Решењем о неприступању изради 
извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације на 
животну средину коју доноси надлежни орган за припрему плана 
бр.501-72/2018-V од 19.04.2018.год., по претходно прибављеном 
Мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 
Градске управе Града Сомбора бр. 501-73/2018-IX од 19.04.2018.год. 
није обавезна израда стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације на животну средину. 
 

Члан 6. 
 План се састоји из: текстуалног дела који се објављује у 
"Службеном листу града Сомбора", графичких прилога и 
аналитичко-документационе основе. 
 Текстуални део обухвата следеће делове: Општи део и 
Плански део. 
 Графички део Плана обухвата следеће прилоге: 
Катастарско топографски план са границом обухвата плана; Карту 
власника-корисника парцела у обухвату плана; Постојећи начин 
коришћења земљишта у обухвату плана; Планирану намену 
површина у обухвату плана; План регулације и нивелације 
саобраћајнице; План постојеће и планиране комуналне и енергетске 
инфраструктуре. 
 Аналитичко-документациона основа садржи: Одлуку о 
изради планског документа, Податке и услове за израду планског 
документа, Извештај о обављеном раном јавном увиду, Извештај о 
обављеном јавном увиду и Сагласности. 

 
Члан 7. 

 По доношењу, Плана се, ради потписивања, оверавања и 
архивирања израђују у пет примерака у аналогном и у пет примерака 
у дигиталном облику. 
 Све примерке Плана у аналогном облику пре оверавања 
потписују: овлашћено лице предузећа које је израдило план, 
одговорни урбаниста који је руководио израдом плана и овлашћено 
лице органа надлежног за његово доношење.  
 
 

Члан 8. 
 Потписани План у аналогном облику оверавају: предузеће 
које је израдило план, одговорни урбаниста који је руководио 
израдом плана и орган надлежан за његово доношење.  
 
 
 

Члан 9. 
 Један примерак потписаног и овереног Плана у аналогном 
облику и један примерак у дигиталном облику чува се у архиви 
Скупштине града Сомбора. 
 Два примерка потписаног и овереног Плана у аналогном 
облику и два примерка у дигиталном облику доставља се Одељењу за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
града Сомбора, а по један примерак JКП „Простор“ Сомбор као 
обрађивачу плана и Републичком геодетском заводу ради 
евидентирања у Централном регистру планских докумената.  

 
Члан 10. 

 Након доношења ове Одлуке обезбеђује се увид јавности у 
План објављивањем Плана детаљне регулације јужне главне 
примарне градске саобраћајнице на званичној интернет страници 
града Сомбора и у згради Скупштине града Сомбора.  
 

Члан 11. 
 Након ступања на снагу ове Одлуке, Плана детаљне 
регулације јужне главне примарне градске саобраћајнице ће бити 
достављен Републичком геодетском заводу ради евидентирања у 
Централном регистру планских докумената.  
 

Члан 12. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном листу града Сомбора". 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  350-91/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 149. 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 и 31/2019), 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 37. седници одржаној дана 
25.09.2019.год.,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ДЕЛА БЛОКА 29 У СОМБОРУ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне 
регулације дела Блока 29 у Сомбору (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).  
 

Члан 2. 
 Простор обухваћен оквирном границом плана лоциран је у 
северном делу града, чини га део блока 29 у Сомбору утврђен ГП-ом 
града Сомбора и обухвата простор источно од Коњовићеве улице, 
западно од Улице Мите Калића и северно од Улице Војислава 
Бакића, све до комплекса "Застава - специјални аутомобили"  
 Оквирна граница обухвата Плана детаљне регулације 
садржи следе катастарске парцеле: 619/1, 619/2, 619/3, 619/4, 619/5, 
619/6, 619/7, 619/8, 619/9, 619/10, 619/11, 618, 617, 616, 615, 614, 613, 
612, 611, 610, 609/1, 609/2, 608/1, 608/2, 607/1, 607/2, 606, 604, 605/1, 
605/2, 603/1, 603/2, 602, 601, 598, 596/1, 596/2, 597/1, 597/2, 594, 595, 
593/2, 593/1, 592/1, 589/6, 589/7, 10170/4, 10170/2, 10170/3, 10176 К.О. 
Сомбор-1 и делове парцела 10170/1, 10174 и 10175 К.О. Сомбор-1. 

Укупна површина подручја обухваћеног Планом износи 
9,4 ha. 

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

Саставни део Одлуке чини графички прилог оквирне 
границе обухвата Плана. 
 

Члан 3. 
 Услови и смернице за израду Плана детаљне регулације 
плански су дефинисани Генералним планом града Сомбора ("Сл. лист 
општине Сомбор", бр. 5/2007 и "Сл. лист града Сомбора", бр. 
13/2019-исп.техн.гр.) на основу утврђених просторних решења са 
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планираним наменама простора и приказом саобраћајне и целокупне 
комуналне инфраструктуре. 
 

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

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

Члан 5. 
 Циљ израде Плана је преиспитивање обухвата радне зоне 
дате Генералним планом за парцеле у Блоку 29, као и утврђивање 
нових правила градње на парцелама у обухвату. 

 
Члан 6. 

 Концептуални оквир планирања Плана детаљне 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 детаљне регулације и његове 
предаје надлежном органу наручиоца, а ради упућивања Комисији за 
планове је најкасније до децембра 2019. године од уступања израде 
Плана обрађивачу. 
 

Члан 8. 
 Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђена 
су у буџету Града Сомбора. 
 

Члан 9. 
 Носилац и наручилац израде Плана детаљне 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 детаљне 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 детаљне регулације на јавни 
увид стара се Носилац израде Плана. 
 Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове 
града Сомбора. 
 По обављеном јавном увиду, Комисија за планове 
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, 
са свим примедбама и закључцима по свакој примедби и исти 
доставља Обрађивачу Плана. 

 
Члан 12. 

 Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању 
изради извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације на животну средину број 350-79/2019-V од 03.09.2019.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. 501-167/2019-V 
од 03.09.2019.год. и графички приказ оквирне 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 објавити у Централном регистру 
планских докумената. 

Члан 15. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора".  
 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  350-92/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 150. На основу члана 46. став 1. и 6. и члана 51. б) 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 72. и 73. 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  37. седници одржаној дана 25.09.2019.год.,  доноси 
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ ДРУГИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
НА ПРОСТОРУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У СОМБОРУ,  

БЛОКОВИ 102, 103, 114, 115 И 127 - ПГР 05 
 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком приступа се изради других измена и допуна 
Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у 
Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и 127 - ПГР 05 (у даљем тексту: 
План).  
 

Члан 2. 
 Оквирна граница обухвата Плана обухвата парцеле у 
регулацији планираних приступних улица П3 и П4, парцеле у блоку 
ХI уз улицу П3, парцеле у блоку VII уз улицу П4, као и парцеле у 
блоковима I, II, III и IV. 
 Укупна површина подручја обухваћеног Планом износи 
14,9 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 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 усклађивање регулационих линија у 
улицама П3 и П4 и грађевинских линија у блоковима I, II, III и IV, а у 
складу са новонасталим потребама власника парцела у обухвату 
Плана. 
 

Члан 6. 
 Концептуални оквир планирања 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 Плана и његове предаје надлежном 
органу наручиоца, а ради упућивања Комисији за планове је 45 дана 
од уступања израде Плана обрађивачу. 
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Члан 8. 
 Средства за израду Плана обезбедиће се у Буџету града 
Сомбора.  
 

Члан 9. 
 Носилац и наручилац израде Плана је Одељење за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Града Сомбора. 
 Обрађивач 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. 
 Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у трајању од 15 
дана у згради Скупштине Града Сомбора и на интернет страници 
Града Сомбора. 
 О излагању Нацрта Плана на јавни увид стара се Носилац 
израде Плана. 
 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 11. 

 Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању 
изради извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне 
регулације на животну средину број 350-77/2019-V од 22.08.2019.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. 501-160/2019-XI 
од 21.08.2019.год. и графички приказ оквирне границе обухвата 
плана. 
 

Члан 12. 
 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 13. 
 Ова Одлука има се објављивити у Централном регистру 
планских докумената  
 

Члан 14. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу града Сомбора.  
 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  350-93/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 151. 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 37. 
седници одржаној дана 25.09.2019.год.,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА НА КАТАСТАРСКИМ 

ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3015/5, 3022, 3025, 3026,  
3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 

 3046, 3090, 3091, 3093,  
3223/1, 3223/2 К.О. СТАНИШИЋ 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне 
регулације за изградњу пољопривредног комплекса на катастарским 
парцелама број 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 
3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 
К.О. Станишић (у даљем тексту: План детаљне регулације).  
 

Члан 2. 
 Оквирна граница Плана детаљне регулације обухвата 
следеће катастарске парцеле број: 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 
3031, 3036, 3035, 3037, 3034, 3039, 3038, 3041, 3091, 3090, 3093, 
3223/1, 3223/2, 3030, 3042, 3044, 6193, 6194, 6195, 6196, 6197, 6198, 
6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207 и 6209 и делове 
катастарских парцела број: 6190, 6208, 6179 и 6141 све у К.О. 
Станишић. 
 Укупна површина подручја обухваћеног Планом износи 
око 1097 ha. 

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

Саставни део Одлуке чини графички прилог оквирне 
границе обухвата Плана. 
 

Члан 3. 
 Услови и смернице за израду Плана детаљне регулације 
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. 
 

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

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

Члан 5. 
 Циљ израде Плана је стицање услова за изградњу 
пољопривредног комплекса на пољопривредном земљишту у 
ванграђевинском подручју, а које се налази у обухвату Плана, уз 
поштовање обавеза које проистичу из Просторног плана Града 
Сомбора и важеће законске регулативе. 
 

Члан 6. 
 Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите 
подручја обухвата Плана подразумева оптимално коришћење 
постојећих потенцијала подручја са усклађивањем свих видова 
коришћења и заштите пољопривредног земљишта.  
 

Члан 7. 
 Рок за израду Нацрта Плана детаљне регулације и његове 
предаје надлежном органу наручиоца, а ради упућивања Комисији за 
планове је најкасније у року од 3 месеца од доношења ове Одлуке. 
 

Члан 8. 
 Средства за израду Плана обезбеђена су од стране „Pan 
Harvest“ д.о.о. Гаково.  
 Оквирна процена финансијских средстава за израду Плана 
износи 2.500.000,00 динара. 
 

Члан 9. 
 Носилац израде Плана детаљне регулације је Одељење за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Града Сомбора. 
 Наручилац и финансијер Плана је „Pan Harvest“ д.о.о. 
Гаково. 
 Обрађивач Плана је "Сапутник-М" д.о.о. Сомбор. 
 

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 детаљне 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 детаљне регулације на јавни 
увид стара се Носилац израде Плана. 
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 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 приступању изради 
извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације на 
животну средину број 350-59/2019-V од 24.07.2019.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. 501-137/2019-ХI од 23.07.2019.год. 
и графички приказ прелиминарне границе обухвата плана. 
 

Члан 13. 
 План ће бити израђен у 6 (шест) примерака оригинала у 
аналогном и дигиталном облику, који ће се по овери доставити: 
Скупштини града Сомбора као доносиоцу плана, „Pan Harvest“ д.о.о. 
Гаково, као Наручиоцу и Финансијеру, Одељењу за просторно 
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе града 
Сомбора - 2 (два) примерка, "Сапутник-М" д.о.о. 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. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу града Сомбора.  
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  350-94/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 152. На основу члана 39. став 1. тачка 10. Статута града 
Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ број 2/2019) и члана 3. став 7. 
Закона о раду („Сл.гл.РС“бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично 
тумачење) Скуштина града Сомбора на 37. седници одржаној дана 
25.09.2019. године, доноси:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О РАДУ 

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 
 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о раду ЈКП „Чистоћа“ 
Сомбор, у датом тексту. 

 
II 

 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у 
„Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  021-17/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 153. На основу члана 39. тачка 32. Статута Града Сомбора 
(„Службени лист града Сомбора”, бр. 2/2019), Локалног 
антикорупцијског плана за град Сомбор („Сл.лист града Сомбора“,бр. 
7/2017) и Решења о образовању Радног тела-Локалног 
антикорупцијског форума за праћење примене Локалног 
антикорупцијског плана за град Сомбор ("Сл. лист града Сомбора", 
бр. 12/2018) Скупштина града Сомбора, на својој 37. седници 
одржаној дана 25.09.2019. донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА- ЛОКАЛНОГ 
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 

ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ГРАД 
СОМБОР 

 
I 

 Тачка II Решења о образовању Радног тела-Локалног 
антикорупцијског форума за праћење примене Локалног 
антикорупцијског плана за град Сомбор ("Сл. лист града Сомбора", 
бр. 12/2018) МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 
 "У Радно тело именују се следећа лица: 
 1. Мате Морић, члан - председник, 
 2. Немања Јовановић, члан, 
 3. Владимир Ђумић, члан, 
 4. Драгана Милинковић, члан." 
 

II 
 Тачка III Решења о образовању Радног тела-Локалног 
антикорупцијског форума за праћење примене Локалног 
антикорупцијског плана за град Сомбор МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 
 „Лица из тачке II овог Решења ће приступити избору петог 
члана Радног тела у складу са Одлуком о утврђивању критеријума и 
поступку избора чланова Локалног антикорупцијског форума града 
Сомбора  број 06-247/2017-III од 13.10.2017.године и број 06-
301/2017- III од 04.12.2017. године.“ 
 

III 
 Тачка IV Решења о образовању Радног тела-Локалног 
антикорупцијског форума за праћење примене Локалног 
антикорупцијског плана за град Сомбор МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 
 
 „Лица из тачке II и III овог Решења бирају се на мандатни 
период од четири године и могу бити поново изабранa.“   
 

IV 
 Ово решење ступа на снaгу даном доношења, и објавиће се 
у “Службеном листу града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-260/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 
 
 154. На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе за 
културу Градски музеј Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 
11/2019) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је, на 37. седници 
одржаној дана 25.09.2019. године, донела 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ГРАДСКОГ МУЗЕЈА СОМБОР 
 
 
I 

 
 ПЕТЕР МРАКОВИЋ, дипломирани вајар из Сомбора, 
именује се за вршиоца дужности директора Градског музеја Сомбор, 
са 05.10.2019. године, на период од 6 месеци.  
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-264/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
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 155. На основу члана 13. и 14. Одлуке о оснивању установе 
за културу Галерија „Милан Коњовић“ Сомбор („Сл. лист града 
Сомбор“, бр. 12/2011, и 9/2013) и члана 39. Статута града Сомбора 
(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је 
на 37. седници, одржаној 25.09.2019. године, донела 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ  
ГАЛЕРИЈА „МИЛАН КОЊОВИЋ“ СОМБОР 

 
I 
 

 Из Управног одбора Установе за културу Галерија "Милан 
Коњовић" Сомбор, РАЗРЕШАВА СЕ: 
 
 НАДА ПАВЛОВИЋ, председник из реда локалне 
самоуправе. 

II 
 

 У Управни одбор Установе за културу Галерија „Милан 
Коњовић“ Сомбор, до истека мандата ИМЕНУЈЕ СЕ: 
 
 СЛАЂАНА СЕКУЛИЋ, дипл. економиста из Сомбора, за 
председника, из реда локалне самоуправе. 
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 
  
       
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-242/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 
 156. На основу члана 13. и 14. Одлуке о оснивању 
Установе за културу Градска библиотека „Карло Бијелицки“ Сомбор 
(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 12/2011) и члана 39. тачке 13) Статута 
града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина 
града Сомбора је на 37. седници, одржаној 25.09.2019. године, донела 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ 
 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ“ СОМБОР 

 
 
I 

 Из Управног одбора Установе за културу Градска 
библиотека „Карло Бијелицки“ Сомбор РАЗРЕШАВА СЕ:  
 ИЛОНА ПЕЛТ, члан, подношењем оставке. 
  

II 
 У Управни одбор Установе за културу Градска библиотека 
„Карло Бијелицки“ Сомбор до истека мандата ИМЕНУЈЕ СЕ: 
 АУРЕТА МАЗАЛИЦА из Сомбора, за члана.  
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 
 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-200/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 

157. 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 37. 
седници одржаноj  25.09.2019. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "КИШ 
ФЕРЕНЦ" ТЕЛЕЧКА 

 
I 
 

Из Школског одбора Основне школе "Киш Ференц" 
Телечка разрешавају се: 

1. АНДРЕЈА ПЕШУТ, члан из реда запослених, 
подношењем оставке, 

2. ИБОЈА ЗАРИЋ ПОШИЋ, члан из реда запослених, 
подношењем оставке. 

 
II 
 

У Школски одбор Основне школе "Киш Ференц" Телечка 
до истека мандата, именују се: 

1.МАРИНА МОМЧИЛОВИЋ, за члана из реда 
запослених, 

2. БОГДАНКА ГУЛАЧИ, за члана из реда запослених. 
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-238/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 

158. 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 37. 
седници одржаноj  25.09.2019. године, донела 

 
 

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

ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ 

СОМБОР 
 
 
I 
 

 Из Школског одбора Гимназије "Вељко Петровић" Сомбор 
разрешава се:  
 ЗОЛТАН КЕМИВЕШ, члан из реда локалне самоуправе, 
подношењем оставке. 
 

II 
 

 У Школски одбор Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор  
до истека мандата, именује се:  
 БЕЛА ФИЛА, за члана из реда локалне самоуправе.  
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-226/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
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159. 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 37. 
седници одржаноj  25.09.2019. године, донела 

 
 

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

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 
"БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" СОМБОР 

 
 
I 

 
 Из Школског одбора Основне школе "Братство јединство" 
Сомбор разрешава се: 
 РЕНАТА (ФИРСТНЕР) ЧАПО, члан из реда локалне 
самоуправе, подношењем оставке. 
 

II 
 

 У Школски одбор Основне школе "Братство јединство" 
Сомбор до истека мандата, именује се: 
   
 КОРНЕЛИЈА ЛАЗАРЕВИЋ из Сомбора, за члана из реда 
локалне самоуправе. 
  

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-252/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.09.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 

Акта Градског већа  
 

 
160. На основу члана  8. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр.41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014,96/2015 -др.закон, 9/2016 - 
одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), 
члана 46. ства 1. тачка 8.  Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) 
и члана 67. Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, бр. 
2/2019), Градско веће града Сомбора на својој 172. седници, одржаној 
дана 16.09.2019. године,   д о н о с и 

РЕШЕЊЕ 
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА  ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА 

СОМБОРА 
 
I 
 

У Решењу о образовању и именовању Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима територије града Сомбора бр. 02-132/2017-III 
од 09.05.2017. године („Сл. лист града Сомбора“, бр.25/2016), у  
тачки II, ставу 1. мењају се алинеје 3 и 4 и гласе: 
 

- „Росана Крстић, Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове“, 

- „Здравко Пуповац, ЈКП „Простор“ Сомбор,“ 
 

II 
 

Oво Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  02-245/2019-III                                  
Дана: 16.09.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 

161. На основу члана 15. Закона о путевима („Сл.гласник 
РС" бр. 41/2018 95/2018 -др.закон), члана 67. Статута града Сомбора 
(„Сл. 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 („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2018) и члана 68. и 
69. Пословника Градског већа града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“ бр. 16/2018), Градско веће града Сомбора на својој 172. 
седници одржаној дана 16.09.2019. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ  
ЕВИДЕНЦИЈЕ - КАТАСТРА  

АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 
I 

 
 У Решењу о образовању Комисије за израду евиденције - 
катастра  атарских путева на територији града Сомбора, у тачки II 
уместо речи: 

  
"Лука Рашић, дипл. економиста и инж. друмског 

саобраћаја, заменик председникa"  
 
уносе се речи  
 

"Здравко Пуповац, струковни инжењер саобраћаја - 
специјалиста, заменик председникa"; 

 
 и потом уместо речи 

 
"Здравко Пуповац, струковни инжењер саобраћаја, 

заменик члана" 
 

             уносе се речи  
           

"Бранко Рилке, дипл.инж.грађевине, заменик члана." 
             
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
   
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  02-244/2019-III                                  
Дана: 16.09.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 
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Р.бр.                                   Акта Скупштине                             Бр./Стр. 
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