
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОР 

Број 23 Сомбор,18.12.2019.године ГодинаХII 
 
 

Акта Скупштине града  
 

 
 187. Скупштина града Сомбора на 39. седници одржаној 
дана 18.12.2019. године, разматрајући тачку дневног реда – 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2020. 
ГОДИНУ, донела је 
 
 

О Д Л У К У  
О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРA ЗА 2020. ГОДИНУ, СА 

ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2021.  И 2022. ГОДИНУ. 
(Одлука о буџету града Сомбора за 2020. г. налази се у прилогу овог 

Службеног листа) 
                                                                     

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  400-55/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 

188. На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама за 
коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018 и 49/2019) 
и чланa 39. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 
2/2019), Скупштина Града Сомбора, на 39. седници одржаној дана 
18.12.2019. године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА  
 

Члан 1.  

У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина на 
територији Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 2/2019 – у 
даљем тексту: Одлука), у члану 9. став. 1. тачка 3.  мења се и гласи:  

“За постављање киоска и мањих монтажних објеката:  

а) у граду Сомбор:     

- за екстра А, Б и Ц положајну зону  36,00 динара, 

- за I, II, III и IV положајну зону  18,00 динара. 

б) у насељеним местима   

- за све положајне зоне  3,00 динара. 

„ 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у “Службеном листу Града Сомбора”, а примењиваће се од 01. 
јануара 2020. године. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  418-8/2019-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 
 
 

189. На основу члана 7. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 
- усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - 
усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 
- др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. 
изн. и 95/2018 - др. закон) и чланa 39. Статута Града Сомбора ("Сл. 
лист Града Сомбора", бр. 2/2019), Скупштина Града Сомбора, на 39. 
седници одржаној дана 18.12.2019. године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА  

 

Члан 1.  

У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији 
Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 23/2018 и 2/2019 - др. 
одлука), у члану 8. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на 
пословном простору пријаву може поднети и у електронском облику 
путем јединственог информационог система локалних пореских 
администрација.“ 

Члан 2. 

У Тарифи локалних комуналних такси уз Одлуку о 
локалним комуналним таксама ( у даљем тексту: Тарифа) у 
тарифном броју 1. став 2. после речи „разврстана у мала“ додају се 
речи „и микро“. 

У ставу 3. после речи „ као и предузетници“ додаје се 
запета, а речи „ и мала“ замењују се речима „мала и микро“. 

Став 15. брише се. 

Досадашњи став 16. постаје став 15.  

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у “Службеном листу Града Сомбора”, а примењиваће се од 01. 
јануара 2020. године. 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 434-7/2019-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 
 190. На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник" РС бр.129/2007 и 83/2014 – др, 101/2016 и 47/2018), 
чланa 9. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник" РС бр. 
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама (Сл. гласник РС" бр.88/2011, 15/2016 и 
104/2016) и члана 39. Статута Града Сомбора ("Службени лист града 
Сомбора" број 2/2019) Скупштина града Сомбора на 39. седници 
одржаној дана 18.12.2019. године. донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЦЕНТАР ЗА ТРЕТМАН 

ОТПАДА НА ДЕПОНИЈИ РАНЧЕВО У СОМБОРУ 
 

 



Страна 226  Службени лист града Сомбора Број 23– 18.12.2019. 
 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређују се услови, начин израда и 
предлагање јавно-приватног партнерства у поступку јавно-
приватног партнерства за реализацију пројекта Центар за третман 
отпада на депонији Ранчево у Сомбору. 
 

Члан 2. 
 Поступак реализације пројекта спроводиће се у складу са 
одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(„Службени гласник РС“ број 88/2011 и 15/2016 и 104/2016 - у 
даљем тексту: Закон). 
 

Члан 3. 
 Град Сомбор и заитересована страна у поступку јавно-
приватног партнерства су дужни да израде Предлог пројекта јавно-
приватног партнерства и исти доставе на сагласност Комисији за 
јавно-приватно партнерство и надлежним органима. 
 

Члан 4. 
 Надлежни орган за одобравање и давање сагласности на 
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства донеће одлуку у 
Законом предвиђеном року. 
 

Члан 5. 
Надлежно тело у смислу ове Одлуке, донеће одлуку о 

покретању поступка јавне набавке за избор најповољнијег партнера, 
а у складу са поступком дефинисаним Законом. 
 

Члан 6. 
 Потписивање уговора о јавно-приватном партнерству 
може се извршити и на основу ове Одлуке, а по претходно 
спроведеном поступку у смислу Закона и евидентирања у 
надлежном регистру. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука биће основ Граду Сомбору да може са 
надлежним институцијама и органима спроводити поступак 
прописан Законом, као и да у својим актима код надлежних 
институција може ускладити Оснивачки акт у правцу реализације 
поступака јавно-приватног партнерства. 
 

Члан 8. 
 На све што овом Одлуком није дефинисано примењиваће 
се одредбе Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, 
Закона о локалној самоуправи, Закона о јавној својини, Закона о 
јавним набавкама, као и подзаконска акта донета на основу 
наведених закона.  
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу  града Сомбора“. 
 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  352-1503/2019-I                                            ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 
 
 
 

191. На основу члана 20. став 1. тачка 11. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гл.РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон, 47/2018) и члана 15. став 1. тачка 11. Статута 
града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр. 2/2019) Скупштина 
града Сомбора је на својој 39. седници одржаној дана 18.12.2019. 
године донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРАВНЕ ПОМОЋИ У ГРАДУ 
СОМБОРУ 

 
 

Члан 1. 
 
 Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о 
пружању услуга правне помоћи у граду Сомбору мења се и 
допуњује Одлука о пружању услуга правне помоћи у граду Сомбору 
(„Сл.лист града Сомбора“ бр. 9/2015), у даљем тексту: Одлука. 

 
Члан 2. 

 
 У члану 1. став 1. Одлуке бришу се речи „(бесплатна или 
уз плаћање накнаде)“. 
 

Члан 3. 
 
 У члану 4. Одлуке став 2. се брише. 
 

Члан 4. 
 
 У делу IV Одлуке тачка 1. се брише. 
 

Члан 5. 
 
 У делу IV Одлуке речи „Корисници који остварују право 
на правну помоћ уз плаћање накнаде“ се бришу 
 

Члан 6. 
 
 Досадашњи члан 7. Одлуке, који постаје члан 6., мења се 
и гласи: 
 

„Члан 6. 
 

 Грађанима се правна помоћ пружа уз накнаду за услуге, 
на начин и у случајевима утврђених Одлуком. 
 Грађанима правна помоћ се пружа уз обавезу корисника 
на плаћање одговарајуће новчане накнаде. 
 Висина накнаде одређује се према важећој Адвокатској 
тарифи у Републици Србији, у време обављања услуга, умањене за 
50%. Изузетно у случајевима састављања изјава, молби, предлога, 
пријава, пуномоћја накнада се умањује за 75% према важећој 
Адвокатској тарифи у Републици Србији у време обављања услуга. 
 За састављање уговора, завештања, корисници правне 
помоћи дужни су да плаћају новчану накнаду према важећој 
Адвокатској тарифи у Републици Србији, у време обављања услуга, 
умањене за 50%. 
 Новчана накнада се уплаћује у корист Буџета града 
Сомбора.“ 
 

Члан 7. 
 

 У делу „V“ Одлуке речи „Права и дужности радника“ 
замењују се речима „Права и дужности службеника“. 
 
 Чланови Одлуке од броја 8. до броја 11. мењају се у 
чланове од броја 7. до броја 10.  
 

Члан 8. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-345/2019-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 
 
 
 

 192. На основу чл. 4. став 3. и члан 13. став 1. Закона о 
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр.88/11 и 104/2016), 
чл. 39 став 1. тачка 6. Статута града Сомбора  ("Сл. лист града 
Сомбора", бр. 2/2019), чланови 2., 15., 16., 17. и 18. Уредбе о начину 
и условима за отпочињање обављања комунних делатности 
(„Сл.гл.РС“ бр. 13/2018, 66/2018, и 51/2019), Скупштина града 
Сомбора на 39. седници одржаној дана 18.12.2019. године доноси: 

 

О Д Л У К У 
О  ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
 
 



Страна 227  Службени лист града Сомбора Број 23– 18.12.2019. 
 

Члан 1.  

 У Одлуци о димничарским услугама на територији града 
Сомбора („Службени лист Града Сомбора“, број 11/2018) члан 8. 
мења се и гласи: 

„Давалац димничарских услуга мора да поседује минимални 
технички капацитет у складу са Уредбом којом се уређује начин и 
услови за отпочињање обављања комуналних делатности. 

Давалац димничарских услуга мора да има одговарајући простор за 
смештај материјала, опреме и алата.“ 

Члан 2. 

 Члан 9. мења се и гласи: 

„Давалац димничарских услуга мора да поседује минимални 
кадровски капацитет у складу са уредбом којом се уређује начин и 
услови за отпочињање обављање комуналне делатности.“ 

Члан 3. 

 У члану 18. додаје се став 3. који гласи“ 

 „Непосредни вршилац димничарских услуга, у смислу ове уредбе је 
лице са средњим димничарским образовањем или лице са основним 
или средњим образовањем у трогодишњем или четворогодишњем 
трајању и додатном радном обуком на радном месту где се обављају 
послови димничара у привредном друштву које се бави 
димничарском делатности у трајању од најмање једне године.“ 

Члан 4. 

 Након члан 22. додаје се члан 22а. који гласи: 

„Давалац димничарских услуга мора да има полису осигурања из 
комуналне делатности у складу са Уредбом којом се уређује начин и 
услови за отпочињање обављања комуналних делатности.“ 

Члан 5. 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  352-1504/2019-I                                           ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 
 
 
 

 
 193. На основу члана 2. став 3. тачка 14., члана 3., 4., 5. и 
6. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011, 
104/2016 и 59/2018), члана 66. и 67. Закона о добробити животиња 
("Сл.гласник РС", бр.41/2009), члана 46. Закона о ветеринарству 
("Сл.гласник РС", бр.91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019-други 
закон), члана 19., 20., 21., 21а, и 22. Уредбе о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гласник РС“ бр. 
13/2018, 66/2018 и 51/2019)  и члана 39. Статута Града Сомбора 
("Службени лист града Сомбора", број 02/2019) Скупштинa града 
Сомбора je на 39. седници која је одржана дана  18.12.2019. године, 
донела: 
 

ОДЛУКА  
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о обављању делатности зоохигијене 
(„Службени лист Града Сомбора“ број 8/2018) у члану 4. став 2. 
речи: „Предузеће, приликом нешкодљивог уклањање лешева 
животиња са површина јавне намене дужно је да се придржава 
Правилника о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева 
и отпадака животињског порекла и о условима које морају да 
испуњавају објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и 
утврђивање узрока угинућа и превозна средства за транспорт 
животињских лешева и отпадака животињског порекла ("Сл. лист 
СФРЈ", број 53/89, „Службени гласник РС“, број 31/2011)“ бришу се. 

 

Члан 2. 

„У Одлуци о обављању делатности зоохигијене („Службени лист 
Града Сомбора“ број 8/2018) у члану 4. после става 2. додају се нови 
ставови 3. и 4. који гласе: 

„Предузеће, приликом нешкодљивог уклањања и 
транспорта лешева животиња са површина јавне намене, објеката за 
узгој, држање и дресуру, до објеката за сакупљање, прераду или 
уништавање споредних производа животињског порекла дужно је да 
то чини  на начин који не представља ризик по друге животиње и да 
се придржава Правилника о начину нешкодљивог уклањања 
животињских лешева и отпадака животињског порекла и о условима 
које морају да испуњавају објекти и опрема за сабирање, 
нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна 
средства за транспорт животињских лешева и отпадака 
животињског порекла ("Сл. лист СФРЈ", број 53/89, „Службени 
гласник РС“, број 31/2011-др.правилник) и да испуњава друге 
услове прописане законом којим се уређује ветеринарство и услове 
прописане посебним прописима. 

Предузеће је обавезно да испуњава услове за обављање 
делатности зоохигијене прописане Уредбом којом се регулиште 
начин и услови за отпочињање обављања комуналних делатности, 
као и услове у складу да прописима којима се уређује заштита 
становништва од заразних болести и прописима којима се уређује 
добробит животиња“. 

Досадашњи став 3. постаје став 5.“ 
 

Члан 3. 
У Одлуци о обављању делатности зоохигијене 

(„Службени лист Града Сомбора“ број 8/2018) после члана 21. 
додаје се члан 21а који гласи: 
„Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак 
изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из 
члана 3. ове одлуке у трајању од најмање 15 дана. 
Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на 
званичној интернет страници Града и Предузећа, а доставља се 
средствима јавног информисања ради саопштења. 
Предузеће је дужно да у року до 15 дана од дана завршетка 
изјашњавања из става 1. овог члана достави Градској управи 
извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету 
пружања комуналних услуга. 
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга 
из става 1. овог члана такви да већина корисника није задовољна 
пруженом комуналном услугом Предузећа, Градска управа 
преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за 
отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и 
доставља је Градском већу. 
Градско веће, након разматрања анализе и предложених мера из 
става 4. овог члана доноси акт којим налаже Предузећу да отклони 
недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у року који 
не може бити дужи од 90 дана. 
Предузеће је дужно да обезбеди корисницима услуга законом 
прописане услове који омогућавају брз и ефикасан контакт са 
Предузећем у вези квалитета и коришћења услуга. Корисници 
услуга обављања делатности зоохигијене могу континуирано у току 
године достављати питања, примедбе и предлоге Предузећу, преко 
интернет странице Предузећа. Предузеће је дужно да на достављена 
питања, примедбе и предлоге одговори у року од 2 дана“ 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".  

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  352-1505/2019-I                                             ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 

 
 
 

 194. На основу члана 2. став 3. тачка 7. и члана 13. Закона 
о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), чл. 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11ђ, 
11е и 11ж. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања 
комуналних делатности ("Службени гласник РС", бр. 13/18, 66/18 и 
51/19), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др. 
закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 39. Статута града Сомбора 
("Службени лист града Сомбора", број 2/2019), на 39. седници 
одржаној дана 18.12.2019. године, донела је  
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ОДЛУКУ   

О  ЧЕТВРТИМ  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
ЈАВНИМ  ПАРКИРАЛИШТИМА  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  

СОМБОРА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији града 
Сомбора („Службени лист Града Сомбора“ број 4/2012, 9/2014, 
11/2015 и 3/2017) мења се члан 1. који гласи: 

„Овом одлуком уређују се услови и начин обављања 
комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима.  

Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања 
јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним 
местима (затворени и отворени простори), организација и вршење 
контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно 
паркираних, одбачених или остављених возила, премештање 
паркираних возила под условима прописаним законом, постављање 
уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење 
возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја 
којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним 
овом одлуком, као и вршење наплате ових услуга.“ 

Члан 2. 

У члану 2. после става 1. додају се ставови 2.,  3. и 4. који 
гласе: 

„Поједине комуналне послове у оквиру комуналне 
делатности из члана 1. ове одлуке, Град може поверити привредном 
друштву, предузетнику односно другом привредном субјекту (у 
даљем тексту: вршилац комуналног посла) уговором, у складу са 
законом и Одлуком Скупштине града Сомбора.  

Предузеће из става 1. као и вршилац комуналног посла из 
става 2. овог члана дужни су да испуњавају услове у погледу 
стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета, према 
врсти послова које обављају у складу са уредбом којом се уређују 
начин и услови за отпочињање обављања комуналне делатности. 

Обавезе утврђене одредбама ове одлуке за Предузеће, 
односе се и на вршиоце комуналног посла.“ 

Члан 3. 

После члана 27. Додају се чланови 27а, 27б и 27в  који 
гласе: 

Члан 27а 

  „Предузеће је дужно да једном годишње спроведе 
поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних 
услуга из члана 3. ове одлуке у трајању од најмање 15 дана. 

  Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се 
на званичној интернет страници Града и Предузећа, а доставља се 
средствима јавног информисања ради саопштења. 

  Предузеће је дужно да у року до 15 дана од дана 
завршетка изјашњавања из става 1. овог члана достави Градској 
управи извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету 
пружања комуналних услуга. 

  Уколико су резултати изјашњавања корисника 
комуналних услуга из става 1. овог члана такви да већина корисника 
није задовољна пруженом комуналном услугом Предузећа, Градска 
управа преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са предлогом 
мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању 
корисника и доставља је Градском већу. 

  Градско веће, након разматрања анализе и предложених 
мера из става 4. овог члана доноси акт којим налаже Предузећу да 
отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у 
року који не може бити дужи од 90 дана. 

  Предузеће је дужно да обезбеди корисницима услуга 
законом прописане услове који омогућавају брз и ефикасан контакт 
са Предузећем у вези квалитета и коришћења услуга. Корисници 
услуга могу континуирано у току године достављати питања, 
примедбе и предлоге Предузећу, преко интернет странице 
Предузећа. Предузеће је дужно да на достављена питања, примедбе 
и предлоге одговори у року од 2 дана.“ 

Члан 27б 

Ако дође до поремећаја или прекида у раду Предузећа 
услед ванредне ситуације или других разлога који нису могли да се 
предвиде, односно спрече, Предузеће је обавезно да одмах предузме 
мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида, и то:  

1. радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању 
узрока поремећаја, односно разлога због којих је дошло до прекида, 
као и да ангажује трећа лица за обављање комуналне делатности 
управљања јавним паркиралиштима;  

2. организује хитне поправке уређаја којима се обезбеђује 
обављање комуналне делатности управљања јавним 
паркиралиштима;  

3. предузме и друге мере које утврде надлежни органи 
Града.  

Када Предузеће не предузме мере из става 1. овог члана, 
Градско веће може да ангажује друго правно лице или предузетника 
на терет Предузећа, односно вршиоца комуналних послова.  

У случају поремећаја у пословању, више силе, прекида у 
обављању делатности и у случају штрајка запослених у Предузећу и 
код вршиоца комуналних послова, Градско веће предузима 
оперативне и друге неопходне мере којима ће се обезбедити услови 
за несметано обављање комуналне делатности управљања јавним 
паркиралиштима, у складу са законом и одлуком Скупштине града 
којим се прописује минимум процеса рада.“ 

Члан 27в 

Предузеће је дужно да, у случају поремећаја или прекида 
у обављању комуналне делатности управљања јавним 
паркиралиштима насталог услед ванредне ситуације или других 
разлога који нису могли да се предвиде или спрече, поред 
предузетих мера из члана 27б ове одлуке, обавести надлежно 
Одељење градске управе о разлозима поремећаја или прекида, као и 
предузетим мерама.  

Кад надлежно Одељење прими обавештење из става 1. 
овог члана дужно је да без одлагања обавести Градско веће и:  

1. одреди ред првенства и начин обављања комуналне 
делатности управљања јавним паркиралиштима, односно 
комуналног посла,  

2. нареди мере за заштиту комуналних и других објеката и 
уређаја и имовине Предузећа која служи за обављање комуналне 
делатности управљања јавним паркиралиштима,  

3. предузме мере за отклањање насталих последица и 
друге потребне мере и  

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, 
односно прекид у обављању комуналне делатности управљања 
јавним паркиралиштима, као и одговорност за накнаду учињене 
штете. 

Члан 4. 

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

     
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  352-1506/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 

 
 
 

 195. На основу члана 32 . став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/2014 
- др. Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 34., 35, 36., 37., 38. и 
39. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 
15/2016) и 39. став 1. тачка 12. Статута Града Сомбора ("Службени 
лист града Сомбора", број 02/2019), Скупштина Града Сомбора на 
39.седници одржаној дана 18.12.2019. године, д о н е л а   ј е 
  

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ПРОСТОР" СОМБОР 
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Члан 1. 
 Овом одлуком расписује се јавни конкурс за именовање 
директора јавног комуналног предузећа "Простор" Сомбор.  
 

Члан 2. 
 Директора јавног комуналног предузећа "Простор" 
Сомбор именује Скупштина града на период од четири године, а на 
основу спроведеног јавног конкурса.  
 Јавни Конкурс спроводи Комисија за именовање 
директора јавног предузећа коју је именовала Скупштина града 
Сомбора. 
 

Члан 3. 
 Директор Јавног предузећа заснива радни однос на 
одређено време. 
 Место рада директора је Сомбор, Трг цара Лазара број 1. 
 

Члан 4. 
 Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу 
закона којим се регулише област вршења јавних функција. 
 

Члан 5. 
 За директора јавног комуналног предузећа "Простор" 

Сомбор може бити именовано лице које испуњава следеће услове: 
1. да је пунолетно и пословно способно; 
2. 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; 
3. да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из тачке 
2) овог члана; 
4. да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;  
5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 
послова; 
7. да  није члан органа политичке странке, односно да му 
је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; 
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци  
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то: 

- обавезно психитаријско лечење и чување у 
здравственој установи 

- обавезно психитаријско лечење на слободи 
- обавезно  лечење наркомана 
- обавезно  лечење алкохоличара 
- забрана вршења позива, делатности и 

дужности 
 

Члан 6. 
 Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора" 

 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-346/2019-I                                                 ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 

 
 
 

 196. На основу члана 32 . став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/2014 
- др. Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 34., 35, 36., 37., 38. и 
39. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 
15/2016) и 39. став 1. тачка 12. Статута Града Сомбора ("Службени 
лист града Сомбора", број 02/2019), Скупштина Града Сомбора на 
39. седници одржаној дана 18.12.2019. године, д о н е л а   ј е 
  

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ЗЕЛЕНИЛО" СОМБОР 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком расписује се јавни конкурс за именовање 
директора јавног комуналног предузећа "Зеленило" Сомбор.  
 

Члан 2. 
 Директора јавног комуналног предузећа "Зеленило" 
Сомбор именује Скупштина града на период од четири године, а на 
основу спроведеног јавног конкурса.  
 Јавни Конкурс спроводи Комисија за именовање 
директора јавног предузећа коју је именовала Скупштина града 
Сомбора. 
 

Члан 3. 
 Директор Јавног предузећа заснива радни однос на 
одређено време. 
 Место рада директора је Сомбор, Раде Дракулића број 12. 
 

Члан 4. 
 Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу 
закона којим се регулише област вршења јавних функција. 
 

Члан 5. 
 За директора јавног комуналног предузећа "Зеленило" 

Сомбор може бити именовано лице које испуњава следеће услове: 
1 .да је пунолетно и пословно способно; 
2. 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; 
3. да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из тачке 
2) овог члана; 
4. да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;  
5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 
послова; 
7. да  није члан органа политичке странке, односно да му 
је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; 
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци  
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то: 

- обавезно психитаријско лечење и чување у 
здравственој установи 

- обавезно психитаријско лечење на слободи 
- обавезно  лечење наркомана 
- обавезно  лечење алкохоличара 
- забрана вршења позива, делатности и 

дужности 
 

Члан 6. 
 Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора" 

 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-347/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 

 
 
 
 
 

 197. На основу члана 36a Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 
99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Упутства за припрему 
одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцији за 
2021. и 2022. годину и члана 39. став 1. тачка 6. Статута града 
Сомбора („Службени лист града Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина 
града Сомбора на својој 39. седници одржаној дана 
18.12.2019.године,  доноси 
 



Страна 230  Службени лист града Сомбора Број 23– 18.12.2019. 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке о оснивању буџетског фонда за 

заштиту животне средине града Сомбора 
 

Члан1. 
 

 Ставља се ван снаге Одлуке о оснивању буџетског фонда 
за заштиту животне средине града Сомбора ("Сл.лист града 
Сомбора" број 7/2009). 

 
 Члан 2. 

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

 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  320-2245/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 

 
 
 

198. На основу члана 28., став 2. Закона о култури 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 13/16 и 30/16-испр.), члана 17. 
Одлуке о оснивању установе за културу Градски музеј Сомбор  
(„Сл.лист града Сомбора “, бр.11/19), и члана члан 39. Тачка 13. 
Статута града Сомбора ("Службени лист града Сомбора", број 
2/2019), Скупштина града Сомбора је на 39. седници  одржаној  дана  
18.12.2019. године, донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА СТАТУТ  УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ 
ГРАДСКИ МУЗЕЈ СОМБОР 

 
 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут установе за културу 
Градски музеј Сомбор које је усвојио Управни одбор на својој 
седници одржаној 22.11.2019. године , 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:  022-44/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 

 
 

 199. На основу члана 21. Закона о јавним службама ("Сл. 
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), чланa 30 и 
44 Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 
30/2016 - испр.) те чланa 21. Одлуке о oснивању установе за културу 
Градски музеј Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 11/2019) 
Управни одбор Градског музеја Сомбор на седници одржаној дана: 
22.11.2019. године донеo је: 
 

СТАТУТ  
ГРАДСКОГ МУЗЕЈА СОМБОР 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Статут Градског музеја Сомбор (у даљем тексту Музеј) је 

основни општи акт којим се ближе 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. 

Овим Статутом се регулишу и усклађују обавезни 
елементи са законом, уређује се правни положај, назив и седиште, 
делатност, односи са оснивачем, услови за рад Синдиката, 

обавештавање запослених, општи акти и поступак њиховог 
доношења. 

 
Члан 2. 

 
Оснивач Музеја је Град Сомбор (у даљем тексту: Oснивач) 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. 
 
Музеј је установа од посебног значаја за очување, унапређење и 
развој културне посебности и очување националног идентитета 
мађарске и буњевачке националне мањине. 
 

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 на адреси Бездан Дунав и  
- Музеј Подунавских Шваба на адреси Трг цара Лазара 1. 
 
 
О промени назива и седишта Установе одлуку доноси Скупштина 
града Сомбора, на предлог Управног одбора Установе. 
 

Члан 5. 
 
Музеј има свој печат и штамбиљ који садрже пословно име и 
седиште Установе.   
Печат је округлог облика, пречника 4 центиметра са следећим 
текстом: Градски музеј Сомбор 1883, ћирилицом, латиницом и на 
мађарском језику: Városi múzeum 1883. У средини печата је грб 
града Сомбора из 1749. године. 
 
2. ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА 
 

Члан 6. 
 
ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 
 
Музеј је основан као музејска установа комплексног типа, која 
обавља делатност заштите покретних, уметничко-историјских дела и 
предмета из области археологије, историје, историје уметности, 
етнологије и природе на територији града Сомбора и општине 
Апатин, Оџаци и Кула. 
 
Основна делатност Музеја је: 
 
91.02  - ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА, ГАЛЕРИЈА И ЗБИРКИ 
 
Споредне делатности 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 
 
Музеј може без уписа у судски регистар да обавља друге делатности 
које служе делатности уписаној у регистар. 
 
У складу са основним наведеним делатностима, Музеј може 
обављати и делатности: 
 
-обављање конзерваторских радова за рачун правних и физичких 
лица; 
-процена културних добара правних и физичких лица са и без 
накнаде; 
-организовање аукције уметничко-историјских дела на захтев 
правних и физичких лица самостално или у сарадњи са 
институцијама уз накнаду; 
-организација културних манифестација; 
-вођење група; 
-чување уметничко-историјских предмета (легати, поклони, збирке) 
појединаца. 
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Музеј може без уписа у судски регистар да обавља друге делатности 
које служе делатности уписаној у регистар. 
 
 
3. ФИНАНСИРАЊЕ 
 

            Члан 7. 
 
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 на основу обављања делатности, у складу са 
Законом; 
-из других извора. 

Овако остварена средства Музеј ће користити за: 
-зараде радника у складу са Колективним уговором и Законом;  
-инвестиционо одржавање; 
-материјални трошкови; 
-трошкове презентације, опремања и реализације изложбене 
делатности; 
-откуп музејских предмета; 
-истраживачки рад (ископавање, теренски рад итд.); 
-и остале законске обавезе у оквиру редовне делатности. 
 

Члан 8. 
 
У буџету Града Сомбора се обезбеђују средства којима се 
финансирају стални трошкови, културни програми, инвестиционо 
одржавање, опрема, плате, додаци, накнаде и друга примања 
директора и запослених у складу са годишњим Програмом рада 
Музеја који је усвојила Скупштина града. 
Градоначелник града Сомбора закључује са Музејом годишњи 
Уговор о финансирању трошкова из става 1. овог члана. 
 

Члан 9. 
 
Музеј одговара за обавезе средствима којима располаже, а обавезно 
их користи према њиховој намени у складу са Законом. 
Доходак и добит Музеја се утврђују и распоређују у складу са 
законом и актима Музеја.  
 

Члан 10. 
 
Имовину Музеја чине ствари, збирке, права и новац. Музеј је дужан 
да води пословне књиге у складу са Законом који регулише ту 
материју, састављајући на основу њих периодичне и годишње 
извештаје. 
 

Члан 11. 
 
Музејско-архивски материјал, зграде и запослени се обавезно 
осигуравају у складу са могућношћу оснивача Града Сомбора. 
 
 
4. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА УСТАНОВЕ 
 

Члан 12. 
 
Органи Музеја су: 
-Директор, као орган руковођења, 
-Управни одбор, као орган управљања, 
-Надзорни одбор, као орган надзора 
 
ДИРЕКТОР 
 

Члан 13. 
 
Радом и пословањем 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 
поново бити именован. 

Јавни конкурс за директора Музеја расписује се најмање 60 дана пре 
истека мандата директора.  
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана 
оглашавања јавног конкурса.  
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни 
одбор одбацује закључком против кога се може изјавити посебна 
жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка. 
Жалба не задржава извршење закључка.  
Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који 
испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана 
завршетка јавног конкурса доставља Оснивачу образложени предлог 
листе кандидата . Листа садржи мишљење Управног одбора о 
стручним и организационим способностима сваког кандидата и 
записник о обављеном разговору. 
 Оснивач именује директора установе са Листе. 
Мишљење у поступку за избор директора дају и Национални савети 
мађарске и буњевачке националне мањине. 
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема 
кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак, о чему 
је дужан да обавести Оснивача, односно уколико Оснивач не 
именује директора установе са Листе. 
 

Члан 14. 
 
За директора може бити изабрано лице које, осим општих законских 
услова испуњава и следеће посебне услове: 
 
- 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; 
            -  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 савет мађарске и буњевачке националне мањине. 

Члан 15. 
У случају да Скупштина града не прихвати предлог Управног 
одбора, односно не именује директора, као и у случају да директору 
престане дужност пре истека мандата у складу са одредбама овога 
Статута, Скупштина града ће именовати вршиоца дужности 
директора без претходно спроведеног јавног конкурса, на временски 
период од најдуже једну годину. 
Права, обавезе и одговорности директора односе се и на вршиоца 
дужности директора. 

Члан 16. 
Директор 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 Музеја. 
 

Члан 17. 
 
Скупштина града ће разрешити директора пре истека мандата: 
 
-на лични захтев; 
-ако обавља дужности супротно одредбама Закона, Одлуке о 
оснивању и Статута; 
-наступањем неког од услова за престанак радног односа у складу са 
законом; 
-ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује 
већу штету Музеју или занемарује, односно несавесно извршава 
своје обавезе тако да су настале или могу настати веће сметње у 
раду Музеја, ако је против њега покренут кривични поступак за дело 
које га чини недостојним за обављање те дужности, односно ако је 
правоснажном судском пресудом осуђен за кривично дело које га 
чини недостојним за обављање дужности директора Музеја; 
-из других разлога утврђених законом.  

Члан 18. 
Директор 
-организује и руководи радом Музеја 
-доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места и доноси друга општа акта у складу са законом, Одлуком о 
оснивању и статутом Музеја. 
-заступа и представља Музеј 
-одговоран је за законитост рада Музеја 
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-предлаже годишњи програм рада и предузима мере за његово 
спровођење;  
- предлаже годишњи финансијски план и одговоран је за  његово 
спровођење; 
- подноси  годишњи извештај о раду и завршни рачун; 
-извршава одлуке Управног и Надзорног одбора; 
-доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места, уз сагласност градоначелника града Сомбора; 
-Доноси друга општа акта у складу са Законом, Одлуком о оснивању 
и Статутом; 
-Одговаран је за коришћење и располагање имовином; 
-одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима 
запослених у складу са Законом, Правилником о раду, 
дисциплинској и материјалној одговорности и Статутом Музеја; 
-доноси план јавних набавки за текућу годину; 
-доноси одлуке у поступцима јавних набавки;  
-врши друге послове одређене Законом, Одлуком о оснивању и 
Статутом Музеја. 
 
 

Члан 19. 
 
УПРАВНИ ОДБОР 
 
Орган управљања Установе је Управни одбор. 
Управни одбор има пет чланова, укључујући и председника. 
Председника и чланове Управног одбора Установе именује и 
разрешава Скупштина града. 
Управни одбор чине:  
-три преставника оснивача које предлаже Одбор за кадровска и 
административна питања и радне односе Скупштине града Сомбора; 
-једног представника кога заједнички предлаже Национални савет 
мађарске националне мањине и Национални савет буњевачке 
националне мањине и  
-један представник из реда запослених, на предлог репрезентативног 
синдиката установе из реда носилаца основе, тј. Програмске 
делатности. 
Два члана Управног одбора треба да буду представници мање 
заступљеног пола. 
Мишљење о предложеним члановима Управног одбора дају и 
национални савет мађарске и буњевачке националне мањине. 
Чланови Управног одбора се именују на период од четири године и 
могу бити именовани највише два пута. 
 

Члан 20. 
 
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 Музеја. 
 

Члан 21. 
 
Управни одбор доноси: 
-Статут  Музеја; 
-Утврђује пословну и развојну политику Музеја; 
-одлучује о пословању Музеја; 
-доноси годишњи програм рада Музеја на предлог директора; 
-усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и финансијски 
план; 
-усваја годишњи извештај о раду и завршни рачун; 
-даје предлоге о статусним променама у складу са законом;  
-даје предлоге Оснивачу о кандидату за директора; 
-одлучује о коришћењу средстава  Музеја, у складу са законом; 
-предлаже смернице директору Музеја за остваривање пословне 
политике; 
-даје претходно одобрење о отуђењу основиних средстава Музеја; 
-расписује конкурс за избор и именовање директора Музеја; 
-закључује уговор о раду са директором на одређено време, до 
истека мандата, односно до његовог разрешења, а када је за 
директора именовано лице које је већ запослено у Музеју на 
неодређено време, закључује анекс Уговора о раду у складу са 
Законом о раду. 
-доноси пословник о свом раду; 
-врши и друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и 
Статутом. 

 
 
 
 

Члан 22. 
 
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 три 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 предлаже Национални савет 
мађарске националне мањине и Националнесавет буњевачке 
националне мањине и  
 
-један представник из реда запослених на предлог репрезентативног 
синдиката установе. 
Један члан Надзорног одбора треба да буде представнк мање 
заступљеног пола. 
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и  
могу бити именовани највише два пута. 
Мишљење о предложеним члановима Надзорног одбора Градског 
музеја дају и национални савет мађарске и буњевачке националне 
мањине. 
 

Члан 23. 
 
Надзорни одбор: 
 
-врши надзор над законитошћу пословања Установе 
-прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су 
сачињени у складу са Прописима. 
-утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Музеја воде 
уредно и у складу са прописима  и може их дати на вештачење. 
-разматра извештај ревизора. 
-доноси пословник о свом раду. 
-обавља и друге послове утврђене законом, Одлуком о оснивању и 
Статутом. 

Члан 24. 
 
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 Музеја. 
 

Члан 25. 
 
Ради разматрања стручних питања и унапређења делатности Музеја 
могу се формирати Стручно веће, као и друга посебна привремена, 
или стална тела за поједина питања. 
Одлуку о оснивању и делокругу рада стручних тела доноси 
директор Установе. 

Члан 26. 
 
Стручно веће Музеја је стручни орган који се оснива ради 
разматрања стручних питања за обављање и унапређивање 
делатности Музеја. 
Стручно веће чине кустоси, конзерватор, музејски педагог, ПИ-ар и 
библиотекар. 
Одлуку о оснивању и делокруг рада Стручног већа доноси и 
утврђује директор. 

Члан 27. 
 
Стручно веће: 
 
-конципира и спроводи у дело програмску политику Музеја, 
-утврђује предлоге планова рада и предлоге програма стручног 
развоја Музеја, 
-даје предлоге за организацију стручног рада Музеја, 
-предлаже мере за стручно усавршавање радника, 
предлаже набавку потребне техничке опреме. 
 

Члан 28. 
 
Директор Музеја може образовати посебна, привремена или стална 
тела за поједина питања (одбори, комисије пописа, посебне 
пројекте). 
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Одлуком о именовању стручних тела из става 1 овог члана утврђује 
се број, састав, начин рада и задатак тела и комисија. 
 
 
5. ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 
 

Члан 29. 
Музеј доноси: 
 
- годишњи програм рада 
Годишњи програм рада доноси се најкасније пре истека текуће 
године за наредну годину. Праћење извршења програма врши се на 
седницама Управног одбора. 
 

Члан 30. 
 
Музеј подноси годишње извештаје о раду и финансијском 
пословању Оснивачу и другим органима у складу са Законом. 
Градоначелник и Градско веће као извршни органи и Скупштина 
Града као Оснивач имају право да наложе контролу пословања 
Установе и траже подношење извештаја о раду Установе. 
 
 
6. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА МУЗЕЈА 
 

Члан 31. 
 
Делатност Музеја је организационо установљена кроз службе и 
музејске збирке: 
 
-Одељење за материјално-финансијске и опште послове; 
-Праисторијска, 
-Античка, 
-Средњовековна збирка 
-Легат др Имре Фраја и 
-Нумизматичка збирка у оквиру Археолошког одељења са 
нумизматиком; 
-Етнолошка збирка са подзбиркама: Становање, Привреда, Домаћа 
радиност, Друштвени живот, Духовна култура, Писани и аудио – 
видео записи у оквиру Етнолошког одељења; 
-Збирка Батинске битке, 
-Збирка Подунавских Шваба, 
-Збирка предмета, 
-Збирка оружја и војне опреме,  
-Збирка медаља, ордења и плакета, 
-Збирка карата, планова и исправа, 
-Збирка печата, 
-Збирка плаката, 
-Збирка фотографија, 
-Збирка разгледница, 
-Збирка значака, 
-Збирка СОФК-е, 
-Збирка легата (спорт), 
-Колекција др Лазе Костића у оквиру Историјског одељења са два 
депаданса: Музеј Батинске битке код Бездана и Музеј Подунавских 
Шваба; 
-Хербаријум у Природњачком одељењу; 
-Завичајна збирка ликовне уметности, 
-Завичајна збирка примењене уметности, 
-Савремена уметност – Ликовна јесен у оквиру ликовног одељења са 
галеријом савремене југословенске уметности; 
-Библиотека; 
-Педагошка служба и односи са јавношћу; 
-Служба за дигитализацију; 
-Служба за конзервацију. 
 

Члан 32. 
 
 Директор Музеја доноси акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места уз сагласност Градоначелника. 
 
 
7. РАДНИ ОДНОСИ 
 

Члан 33. 
 
Остваривање права обавеза и одговорности радника у вршењу 
радних обавеза, остварује се на основу Закона о раду, Колективног 
уговора те Уговора о раду. 
 
 

8. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОСНИВАЧА И МУЗЕЈА 
 

Члан 34. 
 
Скупштина Града као Оснивач има право да: 
 
-даје сагласност на Статут Музеја; 
-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 разрешава директора; 
-именује и разрешава чланове Управног и Надзорног одбора. 
 

Члан 35. 
 

Градско веће даје претходну сагласност на: 
 
-Одлуку о кредитном задужењу 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 
Музеј кредитно задужује, оптерећује имовину установе, или користи 
друга средства обезбеђивања потраживања 
 

Члан 36. 
 

Градоначелник града Сомбора даје сагласност на 
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Музеју 
и доноси Решење о утврђивању збирне листе коефицијената за 
обрачун и исплату плата запослених . 

 
Члан 37. 

 
Музеј је дужан да: 
 
-  континуирано и квалитетно обавља делатности из члана 10. овог 
Статута; 
-   рационално користи средства; 
- сарађује са Оснивачем у решавању свих значајних питања од 
интереса за     обављање своје делатности; 
 -  доставља Оснивачу акте на које надлежни органи Оснивача, дају 
сагласност; 
 - и друга права и обавезе у складу са законом и актима Скупштине 
града Сомбора. 
 

Члан 38. 
 

На захтев Скупштине града, Градског већа и 
Градоначелника, Музеј је дужан да поднесе ванредни извештај о 
свом раду. 
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. 
 
 
9. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА САРАДЊЕ И УСЛОВА ЗА РАД 
СИНДИКАТА 
 

Члан 39. 
 
Директор Музеја је дужан да синдикату обезбеди у складу са 
његовом улогом и задацима деловања и то: 
 
-да се мишљење, иницијативе, захтеви и предлози синдиката 
размотре пре доношења одлука од значаја за материјални, 
економски и социјални положај радника; 
 
-да се синдикат информише о питањима од битног значаја за 
материјали и социјални положај радника 
 
-да се синдикату уручују позиви са материјалом ради присуствовања 
седницама на којима се разматра њихово мишљење, предлози и 
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иницијативе и захтеви на којима се одлучује о појединим правима 
радника. 

Члан 40. 
 
Директор Музеја обезбеђује услове за рад и деловање синдиката 
утврђене колективним уговором. 
Актвности синдиката се врше тако да то не иде на штету 
извршавања рада и дисциплине. 

Члан 41. 
 
У случају штрајка у Музеју се утврђује минимум процеса рада, тако 
што се уз присуство запослених врши физичко и техничко 
обезбеђивање изложбених експоната, уколико се у Музеју налази 
нека од изложби. 
 

Члан 42. 
 
Колективни уговор код послодавца закључују Градоначелник као 
извршни орган оснивача, репрезентативни синдикат и директор. 
 
 
10. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 45. 
 
Запослени у Музеју имају право да буду редовно, благовремено, 
истинито, потпуно и по облику и по садржини приступачно 
обавештени, нарочито о: 
- извршењу програма рада, 
- коришћењу средстава, 
- материјално – финансијском пословању, 
- одлукама УО и њиховом извршењу и 
-упозорењима и налозимаинспекцијских органа. Обавештење 
запослених о овим питањимаврши се према потребама, а најмање 
једном у шест месеци. 
 

Члан 46. 
 
Обавештење запослених врши се: 
- објављивањем на огласној табли Музеја, 
- истицањем обавештења на огласној табли Музеја, 
- путем усмених информација на седницама Синдиката, 
- стављањем на увид записника са седница органа Музеја. 
 
11. ПОСЛОВНА ТАЈНА 
 

Члан 47. 
 
У интересу очувања безбедности, заштите и успешног обављања 
послова поједини подаци представљају пословну тајну и могу се 
саопштити трећим лицима само на начин прописан Законом, овим 
Статутом или наредбом директора. 
 

Члан 48. 
 
Поред података који су Законом проглашени за пословну тајну, 
пословном тајном у Музеју сматрају се: 
 
-исправе које надлежни орган прогласи пословном тајном;  
-податке које директор као поверљиве саопшти запосленима у 
Музеју;  
-подаци од посебног друштвеног, економском или културног 
значаја;  
-подаци који садрже понуде за конкурсе или јавно надметање, до 
објављивања конкурса, то јест, до јавног надметања; 
-и друго. 
 
 
12.  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 49. 
 
Предузимање мера заштите животне средине и радне средине 
саставни је део укупних активности запослених и органа у Музеју. 
Мере заштите животне и радне средине обухватају примену 
саремених техничко-технолошких решења које обезбеђују 
спречавање, односно отклањање загађености животне средине, 
унапређују организацију рада и отклањања узрока који доводе до 
отежавања услова рада и предузимање мера ради пружања помоћи 
другим органима, као и органима који се овим питањима баве. 
 

13.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 50. 
 
Одредбе овог Статута, које се односе на поступак и именовање 
директора, представника чланова Управног, односно Надзорног 
одбора Музеја, примењиваће се по престанку мандата истих 
именованих у складу са раније важећим Актима. 
 

Члан 51. 
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 
огласној табли Музеја, а биће објављен по добијању сагласности од 
стране Оснивача. 
 

Члан 52. 
 
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Градског 
музеја Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 8/2013) од 12.01.2013. 
 
 
                                                                             Председник УО ГМС 
                                                                            Данка Ивошевић, с р. 

 
 
 

 200. На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 2., 3., 
4., 12., 13., 14. и 18. Правилника о начину и поступку избора чланова 
комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за 
контролу усклађености планских докумената, комисије за планове 
јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу 
урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима 
комисије, као и условима и начину рада комисија („Службени 
гласник РС“, број 32/2019) и члана 39. Статута града Сомбора 
(„Сл.лист града Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је, 
на 39. седници одржаноj дана 18.12.2019. године, д о н е л а  
 
 

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

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА 
СОМБОРА 

 
I 

 У тачки III, ставу 1. Решења о образовању Комисије за 
планове Града Сомбора број 02-247/2015-I од 17.09.2015.год. 
("Сл.лист Града Сомбора", бр.8/2015, 20/2016, 3/2017, 11/2018 и 
9/2019) - у даљем тексту: Решење, тачка 3. мења се и гласи: 
 

"3. Маријана Боговац, дипл.инж.арх., 
за секретара и члана" 

 
II 

 Тачка IV Решења мења се и гласи: 
 

"Мандат члана Комисије траје четири године, осим члану 
Комисије Едит Шод, којој мандат истиче 06.09.2020.год., заменику 
председника и члану Јене Јанковићу и члану Софији Шумаруна 
којима мандат истиче 22.06.2022.године, као и председнику и члану 
Милану Стојкову и члану Срђану Зорићу, којима мандат истиче 
10.06.2023.год. 

Секретару и члану Комисије Маријани Боговац, 
дипл.инж.арх., мандат траје четири године, а почиње да тече даном 
доношења решења о петим изменама и допунама Решења о 
образовању Комисије за планове града Сомбора." 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу 8-ог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Сомбора”. 
 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-349/2019-I                                                 ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 
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201. На основу члана 13. и 14. Закона о локалним 
изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 
24/2011) и члана 39. тачка 52. Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 39. 
седници одржаној дана 18.12.2019. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ  

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ 

 ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СОМБОРА 
I 
 

  Из Изборне комисије града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора", бр. 12/2016)  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:  
  
 1. ЖЕЉКО ЛАСЛО, председник, дипл.правник, предлог  
ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 1. МАЈА ВЕЛИМИРОВИЋ, заменик председника,  
дипл.правник, предлог  ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ; 
 
 2. ЈЕЛЕНА ВЕЛЕБИТ, члан, дипл.правник, предлог  ОГ 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 2. МАРКО МАРИЋ, заменик члана, дипл. ек., предлог  ОГ 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 
 3. ЖИВКО ПОПОВИЋ, члан, дипл.правник, предлог ОГ 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 3. АЛЕКСАНДАР ТУРНЕР, заменик члана, мастер спорта 
и физичког васпитања, предлог ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ;  
 
 4. ИВАНА ЛЕКОВИЋ, члан, дипл. правник, предлог ОГ 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 4. СОЊА СЕКУЛИЋ, заменик члана, дипл. правник, 
предлог ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 
 6. ДАМИР МАРКОВИЋ, члан, магистар економских 
наука, предлог ОГ "Душан Јовић - Сомбор за све"; 
 
 7. ВЕСНА КОВАЧ, члан, дипл. правник, предлог ОГ 
СПО; 
 7. ГОРАН БУРСАЋ, заменик члана, дипл.правник, 
предлог ОГ СПО; 
 
 8. ГОРДАНА ПУЈИН, заменик члана, дипл.правник, 
предлог ОГ  СПС-ЈС; 
 
 9. ИВАНА ЖИГИЋ, члан, дипл.правник, предлог ОГ 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 9. МИЛИЈА ЈЕРЕМИЋ, заменик члана, дипл. правник, 
предлог ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 
 
 10. ЕТЕЛКА ПЕКТЕР, заменик члана, мр економских 
наука, предлог ОГ САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – 
ИШТВАН ПАСТОР; 
 
 11. ЉУБОМИР ФИЛАКОВИЋ, члан, дипл. правник, 
предлог ОГ "ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРС“ ; 
  
 13. ЈЕЛЕНА МИЛИЋ, члан, дипл. правник, предлог ОГ 
"Трећа Србија" и 
      13. БРАНКА БЛАЖЕТИН, заменик члана, дипл. правник, 
предлог ОГ "Трећа Србија". 
 
 
 - Заменик секретара Изборне комисије, МАНЕ ШКОРИЋ, 
дипл. правник. 
 

II 
 
 У Изборну комисију града Сомбора ИМЕНУЈУ СЕ, до 
истека мандата: 
 
 1. ЈЕЛЕНА ВЕЛЕБИТ, председник, дипл.правник, 
предлог  ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 1. ЖЕЉКО ЛАСЛО, заменик председника,  дипл.правник, 
предлог  ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 

 2. ЉУБОМИР ФИЛАКОВИЋ, члан, дипл. правник, 
предлог  ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. 
 2. ЗДРАВКО ПУПОВАЦ, заменик члана, дипл. инж., 
предлог  ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. 
 
 3. ЈЕЛЕНА СТАКИЋ,  члан, дипл. правник, предлог  ОГ 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. 
 3. МАРИЈА ЈЕРКОВИЋ, заменик члана, дипл. правник, 
предлог  ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. 
 
 4. НЕВЕНА РОСИЋ, члан, дипл. правник, предлог ОГ 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 4. ОГЊЕН ЕРАКОВИЋ, заменик члана, дипл. правник, 
предлог ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 
 6. НЕЛА МАЈСТОРОВИЋ, члан, дипл.правник, предлог 
ОГ "Душан Јовић - Сомбор за све". 
 
 7. МАЈА ДОЈИЋ МАТИН,  члан, дипл. правник , предлог 
ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 7. ОЗРЕН КОВАЧИЋ, заменик члана, дипл. правник, 
предлог ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 
 8. МИЛУТИН БОГДАНОВИЋ, заменик члана, дипл. 
правник, предлог  СПС 
 
 9. ТАТЈАНА МИНИЋ, члан, дипл.правник, предлог  ОГ 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 9. ПРЕДРАГ ЏОМБА, заменик члана, дипл. правник, 
предлог  ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; 
 
 10. ЕМА СИТАШ, заменик члана, дипл.правник, ОГ 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР, 
 
 11. ДАНИЈЕЛА ЛУКИЋ, члан,  струковни економиста, 
предлог    ОГ   „ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРС“,   
  
 13. ЧАБА САКАЧ, члан,  правник, ОГ САВЕЗ 
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР 
 13. ЕСТЕРА ВАМОШЕР, заменик члана, дипл. правник, 
ОГ САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР 
 - За заменика секретара Изборне комисије, ЉИЉАНА 
МИРИЋ МАРИНКОВИЋ. 
  

III 
  
 Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду 
у року од 24 часа од доношења Решења. 
 

IV 
 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-350/2019-I                                                 ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 

 
 
 

 202. На основу члана 113. и 114. Пословника Скупштине 
града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр. 28/2016-пречишћен 
текст), Скупштина града Сомбора је на 39. седници одржаној 
18.12.2019. године донела  
 

П Р О Г Р А М 
РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
  
 I ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 Овај Извештај ће садржати извештај о раду јединствене 
Градске управе које подноси начелник Градске управе, а на основу 
извештаја одељења и службе у Градској управи.  
 
 ОБРАЂИВАЧ: Начелник Градске управе, начелници 
одељења и шеф службе 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора 
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 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво града Сомбора 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора  

 
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА 
ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ  
             Локални обдусман подноси извештај Скупштини града 
Сомбора са којим се одборници на седници упознају. 
  

ОБРАЂИВАЧ: Локални омбудсман града Сомбора  
 
 4. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 Сагласно одредбама Закона о пољопривредном 
земљишту, Комисија за израду Предлога Годишњег програма ће 
сачинити Предлог годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Града 
Сомбора у 2020.год., те се исти након прибављања мишљења 
Комисије за давање мишљења на Предлог Годишњег програма коју 
именује градоначелник и добијања сагласности Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, упутити 
одборницима Скупштине Града Сомбора на разматрање и усвајање.  
 
  ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине и Комисија за израду Предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта и Комисија за давање мишљења на Предлог годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта.  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ (ЈАВНА 
ЛИЦИТАЦИЈА), ЗА 2020. ГОДИНУ 
 Сагласно одредбама Закона о пољопривредном 
земљишту, након доношења  Годишњег програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града 
Сомбора у 2020.год., неопходно је образовати Комисију која ће дати 
предлог   градоначелнику града Сомбора за доношење Одлуке о 
давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног 
земљишта у државној својини, Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег 
закупа, спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини по основу јавног надметања (јавна 
лицитација), вођење записника и давање предлога градоначелнику 
Града Сомбора за доношење Одлуке за избор најповољнијег 
понуђача, односно Одлуке о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини.  
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине.  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА 

КОРИШЋЕЊА КЕСА ЗА ИСПОРУКУ РОБЕ НА МЕСТУ 
ПРОДАЈЕ РОБА И УСЛУГА СА ПРЕДЛОГОМ ПРОГРАМА 
МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА ОД 
ПЛАСТИЧНИХ КЕСА, СА ПЛАНОМ ЗА ЊЕГОВО 
СПРОВОЂЕЊЕ 

Основни разлог за доношење ове Одлуке о  условима 
коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга и 
Програма мера превенције стварања отпада од пластичних кеса, са 
планом за његово спровођење налази се у потреби  да се поштујући 
односно спроводећи   одредбе Препоруке о утврђивању мера за 
отклањање штете која се наноси екосистему услед неодрживог 
коришћења и бацања производа израђених од пластике ("Сл.лист  
АПВ" број 39/2019) сачувају природни ресурси и добра и спречи 
деградација, загађивање односно уништавање животне средине. 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине, Одељење за комуналне делатности, имовинско-
правне и стамбене послове и Одељење инспекције и комуналне 
полиције. 

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће.  
 

7. ПРЕДЛОГ КРАТКОРОЧНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ЗА ЗАШТИТУ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА ПЕРИОД 2020-2023 ГОДИНЕ. 

У складу са чланом 33. Закона о заштити ваздуха 
(„Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) надлежни орган јединице 
локалне самоуправе је дужан да донесе краткорочне акционе 
планове у зони или агломерацији која се налази на њиховој 
територији у случају да постоји опасност да нивои загађујућих 
материја у ваздуху прекораче једну или више концентрација 
опасних по здравље људи, или постоји опасност да се прекорачи 
концентрација приземног озона опасна по здравље људи, као и у 
случају да постоји опасност од прекорачења једне или више 
граничних или циљаних вредности за поједине загађујуће материје, 
све у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010, 63/2013). 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине.  

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће. 
 
8. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 

Одлуком о буџету Града Сомбора за 2020. годину 
опредељена су средства у износу од 4.500.000 динара за  заштиту 
животне средине. Ради наменског трошења наведених средстава 
неопходно је донети Програма коришћења средстава којим ће се у 
складу са позитивним прописима у овој области, определити намена 
и начин коришћења средстава. Утврђени  Предлог Програма биће 
упућен на сагласност Министарству заштите животне средине, а 
потом одборницима Скупштине Града Сомбора на разматрање и 
усвајање.. 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине.  

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће. 
 

 9.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСЗИ НА ПРВЕ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ 
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД 
СОМБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 Образложење:  Доношењем Анекса III Посебног 
колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на 
територији Републике Србије крајем новембра месеца 2019. године 
и укидањем Закона о привременом уређивању основица за обрачуна 
и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава, које се очекује током децембра месеца 
2019. године на заседању Народне скупштине Републике Србије, 
очекује се да ће се стећи услови да се примања запослених у јавним 
предузећима уреде на новим основама.  
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој. 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 10. ОДЛУКА О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА 
ПРОСТОРУ МЗ "ГОРЊА ВАРОШ" У СОМБОРУ 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 11. ОДЛУКА О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА 
ПРОСТОРУ МЗ „ЦРВЕНКА“ И МЗ "МЛАКЕ" У СОМБОРУ  
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 12. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА БАЧКИ БРЕГ 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
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 13. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 14. ОДЛУКА О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 Образложење:  Постојећу одлуку потребно је 
ускладити са Законом о комуналним делатностима и Уредбом о 
начину и условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности. 
 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 15. ОДЛУКА О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА СОМБОРА 
 Образложење:  Постојећу одлуку потребно је 
ускладити са Уредбом о начину и условима за отпочињање 
обављања комуналних делатности. 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 16. ОДЛУКА О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 Образложење:  Постојећу одлуку потребно је 
ускладити са одредбама Статута града Сомбора. 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 17. ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ, НАЧИНУ И 
УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ФИЈАКЕРИМА У 
ГРАДУ СОМБОРУ  
 Образложење: Анализа досадашње Одлуке о 
организацији, начину и условима за обављање превоза фијакерима у 
граду Сомбору која је донета на седници Скупштине града Сомбора, 
08.02.2010. године ("Сл.лист града Сомбора"; бр. 2/2010), указује да 
су се реалне околности за обављање ове делатности битно измениле 
у протеклом периоду, као и да су неки чланови постојеће Одлуке 
постали неприменљиви у пракси. Одељење за привреду, туризам и 
локални економски развој  ће у сарадњи са Одељењем за комуналне 
делатности, имовинско-правне и стамбене послове иницирати 
доношење нове одлуке којом би се у потпуности уредила ова област. 
 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој и Одељење за комуналне делатности, имовинско-
правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 18. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ 
ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ  
 Образложење: Одлуком о комуналном инспекцијском 
надзору ближе ће се уредити садржина и поступак инспекцијског  
надзора, овлашћења и дужности комуналних инспектора и друга 
питања која су од значаја за комунални инспекцијски надзор. 
 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење инспекције и комуналне 
полиције 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 19. ДОНОШЕЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА 
ЗА 202. ГОДИНУ  
 Образложење: У складу са чланом 12. став 5. Закона о 
комуналној полицији ("Сл. гласник РС", бр. 49/2019) на годишњи 
план рада комуналне полицие сагланост даје скупштина јединице 
локалне самоуправе 
 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење инспекције и комуналне 
полиције 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

 20. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ 
УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 
2019. ГОДИНИ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА 
 Образложење: Јавне установе, које се у целости или 
већим делом финансирају из градског буџета су у обавези да 
поднесу оснивачу извештај о раду за протеклу годину. У 
извештајима ће бити приказан рад ових субјеката у 2019. години, 
који истовремено представља и основу за програмирање делатности 
у предстојећој години. 
 

ОБРАЂИВАЧ: Директори и управни одбори јавних 
установа 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора 
 
  
 21. ОСТАЛО ПО ПРЕДЛОГУ ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕДЛАГАЧА 
 
 
 II  ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 
 
 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

 2. ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА 
ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА У ГРАДУ СОМБОРУ 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
3. ОДЛУКА О ПОДИЗАЊУ, ОДРЖАВАЊУ И 

УКЛАЊАЊУ СПОМЕНИКА И СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

  
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 

имовинско-правне и стамбене послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
4. ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ 
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ 

Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за 2021. годину, у складу са одредбама  Закона о 
пољопривредном земљишту, Уредби о условима, начину и поступку 
за остваривање права првенства закупа, критеријумима за 
утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и 
документацију која се доставља уз захтев за остваривања права 
првенства закупа као и упутствима и инструкцијама Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, и да   прибави мишљење 
Комисије за давање мишљења коју образује градоначелник на исти.  

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине.  

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће. 
 
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 
СОМБОРА, КОЈЕ НИЈЕ ПРИВЕДЕНО НАМЕНИ  

Потребно је приступити изради и доношењу нове одлуке 
која би заменила досадашњу Одлуку o начину коришћења 
пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта,  неплодног 
и водног земљишта у јавној својини града Сомбора а која би 
регулисала ову материју у складу са позитивним прописима као и у 
складу са надлежностима утврђеним Одлуком о организацији 
Градске управе града Сомбора („Службени лист града Сомбора“ 
број 27/2016). Наиме,  Град Сомбор има у јавној својини већи број 
парцела грађевинског земљишта, у самом граду и у 15 насељених 
места, које нису приведене планираној намени а које се сагласно 
члану 8 Закона о јавној својини (("Сл.гласник РС" број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 
члану 83 став 3и члан 88 став 3 Закона о планирању и изградњи 
("Сл.гласник РС" број бр.72/2009 и 81/09-исправка, 64/2010- одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
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98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-
др.закон), члану 2 став 6 Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Службени гласник РС", број 16/2018) и члану 3. 
Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 
65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018- др. закон ), до 
привођења планираној намени, опредељују да се користе за 
пољопривредну производњу.  

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине и Одељење за комуналне делатности, имовинско-
правне и стамбене послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће.  
 
 6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ “ВЕРА ГУЦУЊА“ 
СОМБОР СА ФИНАНСИЈСКИМ       ПОКАЗАТЕЉИМА ЗА 
2019. ГОДИНУ 
 ПУ“ Вера Гуцуња“ Сомбор је у обавези да поднесе 
Извештај о раду за протеклу годину оснивачу у складу са Одлуком о 
оснивању Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор ( „Сл. лист 
Града Сомбора, бр.12/2018). У извештају ће бити приказан рад 
предшколске установе у 2019. години. 
              
 ОБРАЂИВАЧ: Директор и Управни одбор установе. 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора 
 
 
 7. УСВАЈАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 
ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ СА 
КОНСОЛИДОВАНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА 
 Образложење: Обавеза Одељења по Закону о буџетском 
систему. 
 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 Образложење: Овим материјалом биће приказане све 
активности које је спровео ТОГС током 2019.године, са посебним 
нагласком на остварене приходе и извршене расходе током 
2019.године.  
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој. 
 ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбор. 
 
 9. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ТРОМЕЂЕ СА ПЕШАЧКИМ МОСТОМ 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство. 
 ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбор. 
 
 10. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТВА СА 
ТУРИСТИЧКИМ РИЗОРТОМ НА ДУНАВУ 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 11. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 50 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 12. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БЕЗДАНА, КОЛУТА И 
БАЧКОГ БРЕГА 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 

 13. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 14. ОСТАЛО ПО ПРЕДЛОГУ ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕДЛАГАЧА 
 
 III  ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 
 1. ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 

Образложење: Обавеза Одељења по Закону о буџетском 
систему и Одлуци о буџету града Сомбор за 2020. годину 

 
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
 2. ИНФОРМАЦИЈА О АКТУЕЛНИМ 
МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СОМБОРА 
 
Образложење: Град Сомбор је активни учесник у припреми и 
реализацији више пројеката прекограничне сарадње а који се 
финансирају од стране донатора. Овом информацијом би се 
одборницима Скупштине града Сомбора дао пресек тренутних 
стања свих одобрених пројеката који су у реализацији, као и 
пројеката чија се припрема и реализација очекује у наредном 
периоду. 
 
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални економски 
развој. 
ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбора. 
 
 3. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 4. ОДЛУКА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 
И РАСПОЛАГАЊУ СРЕДСТВИМА СТАМБЕНОГ ФОНДА 
ГРАДА СОМБОРА 
 Образложење: Постојећу одлуку је потребно ускладити са 
новим законским решењима 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 5. ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ПИЈАЧНОМ РЕДУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 Образложење: Постојећу одлуку је потребно ускладити са 
Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 6. ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 Образложење: Постојећу одлуку је потребно ускладити са 
Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 7. ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА  ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 Образложење: Постојећу одлуку је потребно ускладити са 
Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
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 8. ОСТАЛО ПО ПРЕДЛОГУ ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕДЛАГАЧА 

 
 

 IV ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 
 1. ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 Образложење: Обавеза Одељења по Закону о буџетском 
систему и Одлуци о буџету града Сомбор за 2020. годину 

 
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 

 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 Образложење: Законска обавеза 

 
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
 3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈКП  ЧИЈИ 
ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД СОМБОР ЗА 2021. ГОДИНУ 
 Образложење: Полазећи од одредби Закона о јавним 
предузећима, Закона о буџетском систему, Меморандума о буџету и 
економској и фискалној политици  и других закона као и 
одговарајућих подзаконских аката који регулишу ову материју, 
неопходно је да Скупштина локалне самоуправе да сагласност на 
Програме пословања за  ЈКП и ЈП  чији је оснивач град Сомбор за 
2021.годину. 
          Програм пословања садржи, нарочито: планиране изворе 
прихода и позиције расхода по наменама; планирани начин 
расподеле добити јавног предузећа; елементе за целовито 
сагледавање политике цена, производа и услуга; као и политике 
зарада и запослености у том предузећу који се утврђују у складу са 
политиком пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада 
РС за годину за коју се Програм доноси; критеријуме за коришћење 
средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и 
репрезентацију, као и критеријуме за одређивање зарада 
председника и чланова надзорног одбора.  
 
 ОБРАЂИВАЧ:Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој, Одељење за комуналне делатности, имовинско 
правне и стамбене послове и Одељење за финансије. 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће Града Сомбора. 
 
 
 4. ПРОГРАМИ РАДА ЈАВНИХ УСТАНОВА ИЗ 
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ, 
КОЈЕ СЕ У ЦЕЛИНИ ИЛИ ПРЕТЕЖНИМ ДЕЛОМ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА. 
 Образложење: Програмима рада јавних установа 
планирају се најзначајније активности у задовољавању основних 
потреба грађана у овим областима, а у складу са финансијским 
могућностима градског буџета и других извора финансирања. 

 
ОБРАЂИВАЧ: Директори и управни одбори јавних 

установа 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора 

 
 5. ОДЛУКА О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 6. ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ПЛУТАЈУЋИХ И 
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 7. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ И  ОЗНАЧАВАЊУ 
НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА, 
УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА И 
ОЗНАЧАВАЊУ ЗГРАДА БРОЈЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА СОМБОРА 

 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 8. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 Образложење: Потребно је прописати услове држања 
домаћих животиња на територији града по зонама, с обзиром на то 
да поједине важеће одредбе престају да важе од 2020. године. 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 9. ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ КУЋНИХ 
ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 Образложење: Потребно је јасније прописати услове 
држања кућних љубимања на територији града. 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 10. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ГРАДСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 
ГОДИНУ 
 Образовложење: Скупштина града је дужна да у року од 
15 дана  од дана пријема Одлуке директора предшколске установе, 
основних и средњих школа о именовању члана и заменика члана за 
градски савет родитеља, именује чланове градског савета родитеља 
за сваку школску годину, а у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закони и 10/2019) и Правилником о општинском савету родитеља 
("Сл. гласник РС", бр. 72/2018). 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за образовање 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 12. ОДЛУКА О ГРАДСКИМ 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 Образложење: Законом о финансирању локалне 
самоуправе („Сл.гл.РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – 
ускл.дин.износи, 125/2014 – ускл.дин.износи, 95/2015 – 
ускл.дин.износи, 83/2016, 91/2016 – ускл.дин.износи, 104/2016 – 
др.закон, 96/2017 – ускл.дин.износи и 89/2018 – ускл.дин.износи), 
као законом којим се уређују изворни приходи јединице локалне 
самоуправе, утврђено је да јединици локалне самоуправе припадају 
изворни приходи остварени  на њеној територији, а један од прихода 
су утврђене локалне административне  таксе. Истим законом је 
утврђено да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за 
одређивање висине локалних такси утврђује Скупштина јединице 
локалне самоуправе својом Одлуком, у складу са законом, као и да 
исту доноси једном годишње и то у поступку утврђивања буџета 
јединице локалне самоуправе за наредну годину.  
 Обрађивач: Одељење за општу управу 
 Предлагач: Градско веће града Сомбора 
 
 
 13. ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ 
ГРАДСКА УПРВА ВРШИ ДРУГИМ ЛИЦИМА 

Образложење: Законом о финансирању локалне 
самоуправе („Сл.гл.РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – 
ускл.дин.износи, 125/2014 – ускл.дин.износи, 95/2015 – 
ускл.дин.износи, 83/2016, 91/2016 – ускл.дин.износи, 104/2016 – 
др.закон, 96/2017 – ускл.дин.износи и 89/2018 – ускл.дин.износи) је 
прописано који изворни приходи припадају јединици локалне 
самоуправе остварени на њеној територији, и да стопе изворних 
прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси 
и накнада утврђује Скупштина јединице локалне самоуправе својом 
одлуком.  
 Обрађивач: Одељење за општу управу 
 Предлагач: Градско веће града Сомбора 
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 14. КАДРОВСКИ ПЛАН ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 Образложење: Закон о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр. 
21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон и 95/2018) прописује да се 
нацрт кадровског плана припрема у складу с буџетским календаром, 
истовремено са нацртом буџета јединице локалне самоуправе. 
Кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја Скупштина 
града истовремено са одлуком о буџету.  
 Обрађивач: Одељење за општу управу 
 Предлагач: Градско веће града Сомбора 

 
 15. ОСТАЛО ПО ПРЕДЛОГУ ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕДЛАГАЧА. 
                          
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  020-10/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 

 
 
 

 203. На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе за 
културу Културни центар „Лаза Костић“ у Сомбору („Сл.лист града 
Сомбора“ бр. 12/2011), члана 23. Статута  Културног центра „Лаза 
Костић“ Сомбор  и члана 39. Статута града Сомбора ("Сл.лист града 
Сомбора" бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 39. седници 
одржаној дана 18.12.2019. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА  
УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ  

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЛАЗА КОСТИЋ“ СОМБОР 
 
 
I 

 ВЕСНИ ШАШИЋ,  рођ. Паштровић, глумици из 
Сомбора, ПРЕСТАЈЕ функција вршиоца дужности директора 
Установе за културу Културни центар „Лаза Костић“ у Сомбору. 
 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-352/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 

 
 
 

 204. На основу члана 8. Одлуке о оснивању Установе за 
културу Културни центар „Лаза Костић“ у Сомбору („Сл.лист града 
Сомбора“ бр. 12/2011), члана 18. Статута Културног центра "Лаза 
Костић" Сомбор и члана 39. Статута града Сомбора ("Сл.лист града 
Сомбора" бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 39. седници 
одржаној дана 18.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

 
 
I 

 ВЕСНА ШАШИЋ, рођ. Паштровић, глумица из 
Сомбора, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Установе за културу Културни 
центар „Лаза Костић“ у Сомбору, на мандатни период од 4 године. 
 

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

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-353/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 
 

205. На основу члана 13. и 14. Одлуке о оснивању 
Апотеке Сомбор (Сл. лист града Сомбора 10/2006 и 6/2010) и члана 
39. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), 
Скупштина града Сомбора је на 39. седници, одржаној 18.12.2019. 
године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА „АПОТЕКА“ СОМБОР 

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

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-354/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 
 
 

206. На основу члана 11. и 12. Одлуке о оснивању 
Апотеке Сомбор (Сл. лист града Сомбора 10/2006 и 6/2010) и члана 
39. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), 
Скупштина града Сомбора је на 39. седници, одржаној 18.12.2019. 
године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА „АПОТЕКА“ СОМБОР 
 
I 

 ДЕСАНКА ВИТАС,  мр фармације специјалиста из 
Сомбора, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора „Апотеке“ Сомбор, са 
18.12.2019. године, на мандатни период од 4 године. 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-355/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 207. На основу члана 25. Одлуке о оснивању Установе за 
физичку културу СЦ „Соко“ Сомбор („Службени лист општине 
Сомбора 5/2018) и члана 39.  Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је на 39. 
седници, одржаној 18.12.2019. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „СОКО“  СОМБОР 
 
I 

 Из Надзорног одбора Установе за физичку културу 
Спортски центар „СОКО“ Сомбор разрешава се: 
 МИЛАН СТАКИЋ, проф. физичког васпитања, члан из 
реда оснивача, подношењем оставке. 
 

II 
 У Надзорни одбор Установе за физичку културу Спортски 
центар „СОКО“ Сомбор именује се до истека мандата: 
 СТРАХИЊА СВИЛАР, спортски радник, члан из реда 
оснивача. 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-356/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 
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208. 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 39. 
седници одржаноj  18.12.2019. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ОГЊЕН ПРИЦА" КОЛУТ 

 
I 

Из Школског одбора Основне школе "Огњен Прица" 
Колут РАЗРЕШАВАЈУ СЕ из реда запослених: 

 
1.ВЛАДИМИР ПЕУРАЧА 
2.МАРИЈА ДЕЛИЋ 
 

II 
У Школски одбор Основне школе "Огњен Прица" Колут, 

до истека мандата, ИМЕНУЈУ СЕ из реда запослених: 
 
1.МИРЈАНА ЕГИЋ 
2.БРАНКА КОВАЧ 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-321/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 18.12.2019. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                            Љиљана Тица, с.р 

 
 
 
 
 
 

Акта Градоначелника  
 

 
209. На основу члана 44. став 1. тачка 5) Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/14-
др. закон и 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 9), 
члана 67. став 1. тачка 2), Статута града Сомбора („Службени лист 
града Сомбора“, број 2/2019) и члана 34.Одлуке о буџету града 
Сомбора за 2019. годину, са пројекцијама за 2020. и 2021. годину 
(„Сл лист Града Сомбора,“ бр. 23/2018 и 16/2019), у складу са 
Закључком Градског већа града Сомбора број 06-234/2019-III од 
18.11.2019. године, доносим следеће 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 I ОДБИЈА СЕ следећа пријава: 

                                                     
Рената Лакетић пр Унутрашње декорисање простора 

„СТИРОПОР ДЕКОР“ ПР СОМБОР, Николе Предојевића 4, Сомбор 
због не испуњавања услова Јавног позива, јер регистрована 
делатност није предвиђена Правилником о одређивању послова који 
се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима 
домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне 
евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, број 56/2012). 
                                                     

II УТВРЂУЈУ СЕ удружења, радње  и предузетници 
којима се додељују средства предвиђена у разделу 3, глави 3.55, 
функцији 130 - „Опште услуге“, Програмској класификацији 1501 - 
0003- "Програм 3 - Локални економски развој - „Подршка 
економском развоју и промоција предузетништва", позицији 544, 
економска класификацији 481 – "Суфинансирање пројеката 
предузетништва" буџета града Сомбора за  2019. годину путем 
јавног позива број: 401-1339/2019-III од 18.11.2019. године и то на 
следећи начин: 
    

1. Никола Ђуран предузетник, самостална занатска радња 
сарачка радионица  „ЂУРАН”, Сомбор, Марка Краљевића 59, 
Сомбор за пројекат „Унапређење рада – набавка половне машине за 
златотисак и половне машине за шивење коже са троструким 
транспротом” у износу од 110.000,00 динара; 

2. Удружење жена за неговање традиције „Стапарска 
ружа“ Стапар, Карађорђев Плац 84, Стапар, Сомбор за пројекат 
“Оснажимо жене на селу“ у износу од 120.000,00 динара; 
  3. Ана Илић Лагунџин пр, занатска, уметничка радионица 
„РУСТИКАННА“, Батинска 32, Сомбор за пројекат „Дизајн 
протоколарног производа и за презентације“ у износу од 128.000,00 
динара; 
  4. Опште удружење предузетника Сомбор, Венац Војводе 
Петра Бојовића 2, Сомбор за пројекат „Дигитална трансформација 
старих и уметничких заната у Сомбору“ у износу од 110.000,00 
динара; 

5. Услужно занатско трговинска радња „СТИЛ 2“ Соња 
Јоковић предузетник Сомбор, Краља Петра I 28, Сомбор за пројекат 
„Унапређење положаја и развој старих и уметничких заната кроз 
стручно менторство и културни допринос локалној заједници“ у 
износу од 99.000,00 динара; 

6. Удружење старих уметничких заната и домаће 
радиности „СОВОЈ“ Сомбор, Улица Милоша Обилића  43 А, 
Сомбор за пројекат  „Набавка репроматеријала за израду 10 
покретних тезги, ради промовисања старих заната“ у износу од 
102.000,00 динара и 

7.  Миленко Зарић пр, уметничка обрада дрвета „ЗАРИЋ 
АРТ“ Сомбор, Јаше Игњатовића 19 Сомбор за пројекат „Набавка 
репроматеријала и опреме за израду предмета од дрвета, етно 
мотива у минијатури – сувенири, израду аутентичних војвођанских 
обележја: бунара, ђерма, ветрењача, колица и осталих обележја“ у 
износу од 81.000,00 динара; 
 
  III Средства из тачке 3. овог Решења преносе се на основу 
Уговора о финансирању, који закључује Градоначелник са 
организацијом/ удружењем грађана  који су носиоци пројеката за 
која су опредељена средства и којим се ближе дефинишу међусобна 
права и обавезе уговорних страна. 

 
IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у "Службеном листу града Сомбора", а списак 
одобрених пројеката на званичном сајту града Сомбора. 

 
 

РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  401-1432/2019-II                                  
Дана: 10.12.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 

Акта Градског већа  
 
 
 210.   На основу члану 61. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016), члану 67. став 1. тачка 
2) Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“,  2/2019),  члану 
33. тачка 10. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан („Сл.лист 
града Сомбора“, бр. 27/2016 и 13/2017) ) и члану 34. Одлуке о 
буџету града Сомбора за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 
2021. годину („Сл. лист града Сомбора“, број 23/2018 и 16/2019) и 
Одлуке са XVI седнице Назорног одбора ЈКП "Водовод" Бездан 
одржане 07.10.2019. године (акт број 264/2019 од 07.10.2019. 
године), Градско веће града Сомбора, на 182. седници одржаној дана 
18.11.2019. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Друге измене и допуне Посебног 

финансијског програма коришћења средстава из буџета града 
Сомбора 

за Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан за 2019. годину 
 
Ι 

 
            Даје се сагласност на Друге измене и допуне Посебног 
финансијског програма коришћења средстава из буџета града 
Сомбора за Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан за 2019. 
годину, донете од стране Надзорног одбора Јавног комуналног 
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предузећа „Водовод“ Бездан на XVI  седници  одржаној дана 
07.10.2019. године, под  бројем 264/2019 од  07.10.2019. године.  
 

ΙΙ 
 
            Ово решење објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  401-1335/2019-III                                  
Дана: 18.11.2019. год.    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 211.   На основу  члана 61. став 2. и 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016), члана 67. став 1. тачка 
2) Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“,  2/2019), члана 
33. став 1. тачка 10. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП 
„Чистоћа“ Сомбор ("Сл. лист града Сомбора" бр. 25/2016 и 7/2017), 
члана 34. Одлуке о буџету града Сомбора за 2019. годину са 
пројекцијама за 2020. и 2021. годину („Сл. лист града Сомбора“, 
број 23/2018 и 16/2019), Програма пословања ЈКП „Чистоћа“  
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), Првих 
измена и допуна Програм пословања ЈКП „Чистоћа“  Сомбор за 
2019. год. на који је дата сагласност на 38. седници Скупштине града 
Сомбора одржаној 07.11.2019 год. (акт Скупштине града број 06-
217/2019-I од 07.11.2019. године) )  и Одлуке са 46. седнице 
Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“  Сомбор  одржане 14.11.2019. 
године (акт број: 01-22/35 од 14.11.2019. године), Градско веће града 
Сомбора, на 182. седници одржаној дана 18.11.2019. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Посебан финансијски програм 

коришћења средстава  
из буџета града Сомбора за Јавно комунално предузеће 

„Чистоћа“ Сомбор за 2019. годину 
 
Ι 

         
            Даје се сагласност  на  Посебан финансијски програм 
коришћења средстава из буџета града Сомбора за Јавно комунално 
предузеће „Чистоћа“ Сомбор за 2019. годину, акт број 01-20/31 од  
14.11.2019. године, донет од стране Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор на 46. седници  одржаној 
дана 14.11.2019. године.  
           

ΙΙ 
 
            Ово решење објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
  
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  401-1336/2019-III                                  
Дана: 18.11.2019. год.    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 212.   На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), члана 3. и 62. став 5. Закона о пољопривредном 
земљишту ("Сл. гласник РС", бр.62/2006, 65/2008 – др.закон, 
41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018- др. закон), члана 83. став 3. и 
члана 88. став 3. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" 
број бр.72/2009 и 81/09 - 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 67. Статута града Сомбора („Службени лист града Сомбора“ 
бр. 2/2019), члана 4. Одлуке o начину коришћења пољопривредног 
земљишта, шума и шумског земљишта,  неплодног и водног 
земљишта у јавној својини града Сомбора („Службени лист града 

Сомбора“ број 3/2015)  и члана 68. и 70. Пословника Градског већа 
града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 16/2016- пречишћен 
текст), Градско веће града Сомбора је на својој 183. седници, 
одржаној дана 27.11.2019. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одређивању висине накнаде за закуп грађевинског земљишта у 

јавној својини града Сомбора које се користи у производној 
2019/2020. години као пољопривредно земљиште до привођења 

планираној намени 
 

 
Члан 1. 

 
 Овим Решењем утврђује се висина накнаде за давање у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Сомбора које 
није приведено планираној намени а користиће се у пољопривредне 
сврхе у агроекономској 2019/2020 години. 
 Накнада се утврђује по једном хектару површине за 
културе "њива", "врт", "воћњак", "виноград", "пашњак", "ливада" и 
"трстик-мочвара", по катастарским класама, у агроекономској 
2019/2020 години на територији града Сомбора. 
 
 

Члан 2. 
 
 За агроекономску 2019/2020 годину накнада по једном 
хектару културе "њива", по катастарским класама од 1-8, "врт" по 
катастарским класама 1-8, "воћњак" по катастарским класама од 1-8, 
"виноград" по катастарским класама од 1-8, "пашњак" по 
катастарским класама од 1-8, "ливада" по катастарским класама од 
1-8 и "трстик-мочвара" по катастарским класама од 1-8, је утврђена у 
еврима (као што је приказано у табели), прерачунаваће се у 
динарима по средњем курсу Народне Банке Србије на дан плаћања. 
 
 
КУЛТУРА И КЛАСА  
ЊИВА: ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 
1. класе 211,88 
2. 192,81 
3. 171,62 
4. 152,55 
5. 133,48 
6. 108,06 
7. 88,99 
8. 65,68 
ВРТ: ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 
1. класе 211,88 
2. 192,81 
3. 171,62 
4. 152,55 
5. 133,48 
6. 108,06 
7. 88,99 
8. 65,68 
ВОЋЊАК: ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 
1. класе 211,88 
2. 192,81 
3. 171,62 
4. 152,55 
5. 133,48 
6. 108,06 
7. 88,99 
8. 65,68 
ВИНОГРАД: ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 
1. класе 211,88 
2. 192,81 
3. 171,62 
4. 152,55 
5. 133,48 
6. 108,06 
7. 88,99 
8. 65,68 
ПАШЊАК: ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 
1. класе 42,38 
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2. 38,56 
3. 34,32 
4. 30,51 
5. 26,70 
6. 22,90 
7. 19,08 
8. 15,26 
ЛИВАДА: ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 
1. класе 63,56 
2. 57,84 
3. 51,49 
4. 45,77 
5. 40,04 
6. 34,29 
7. 28,54 
8. 22,79 
ТРСТИК-МОЧВАРА: ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 
1. класе 10,52 
2. 9,72 
3. 8,58 
4. 7,95 
5. 7,33 
6. 6,30 
7. 5,88 
8. 5,08 
              
 

Члан 3. 
 

 Овим Решењем утврђује се и висина накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта  у јавној својини Града Сомбора 
које није приведено планираној намени у случају да се утврди да 
предметно земљиште без правног основа у пољопривредне сврхе 
користи неко правно или физичко лице у агроекономској 2019/2020 
години. 
 Ако неко правно или физичко лице користи грађевинско 
земљиште  у јавној својини Града Сомбора које није приведено 
планираној намени без правног основа у пољопривредне сврхе, 
дужно је да за коришћење тог земљишта плати  троструки износ 
накнаде из члана 2. овог Решења зависно од културе и класе истог 
земљишта. Коришћење грађевинског земљишта  у јавној својини 
Града Сомбора које није приведено планираној намени без правног 
основа у пољопривредне сврхе утврђује се записником 
Пољочуварске службе града Сомбора. 
 

Члан 4. 
 

 Овлашћује се градоначелник Града Сомбора да закључи 
уговоре о закупу као и вансудска поравнања за коришћење 
земљишта у јавној својини града Сомбора са физичким и правним 
лицима која исто користе у пољопривредне сврхе у агроекономској 
2019/2020 години. 

Члан 5. 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у "Службеном листу града Сомбора". 
 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 320-2188/2019-III                                  
Дана: 27.11.2019. год.    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 
 

213.   На основу члана 4. став 8. Одлуке о јавним 
паркиралиштима на територији Града Сомбора („Сл. лист Града 
Сомбора“ бр.4/2012, 9/2014, 11/2015, и 3/2017) Градско веће Града 
Сомбора је на својој 184. седници одржаној дана 02.12.2019. године, 
донело  

 
ПРАВИЛНИК 

О ПОСЕБНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА СОМБОРА 

 

Члан 1. 
 

Овим правилником се ближе уређују зоне паркирања на 
посебним паркиралиштима које према времену дозвољеног 
паркирања могу бити: 
 Екстра зона у којој је време паркирања ограничено на 120 

минута; 
  зона (црвена) у којој време паркирања није ограничено; 
  зона (жута) у којој време паркирања није ограничено; 
  зона (зелена) у којој време паркирања није ограничено. 

 
ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор управља, користи 

и одржава 1233 јавних простора за паркирање на територији града 
Сомбора, од којих су обележена места за инвалиде и резервисана 
паркинг места.  
 

Члан 2. 
 

1. Стална паркиралишта: 
 

У  Екстра зони у којој је време паркирања ограничено на 120 
минута сврставају се следеће улице: 

 

Ред.бр Улица Број места 
Број  места за 

инвалиде  
Напомена 

1. Париска 28 3 
 

2. Лазе Kостића 46 1 
 

3. Трг Цара Лазара 88 2 

зони припада и 
двориште 

„Грашалковићеве 
Палате“,Трг Цара 

Лазара 1 

4. 
Трг Светог 

Тројства 
10 / 

 

5. Доситејева  41 1 
 

6. 
Венац Војводе 

Степе 
Степановића  

37 3 

зони припадају и 
паркинзи испред 

кућних бројева 9 и 
26-28 

 УКУПНО: 250 10 
 

 
 

У   зони у којој време паркирања није ограничено 
сврставају се следеће улице: 

 

Ред бр Улица Број места 
Број места за 

инвалиде  
Напомена 

1. Мите Поповића 38 3 
1 паркинг место 
резервисано за 

тужилаштво 
2. Његошева 19 /  

4. Василија Ковачића  88 2  

5. Мирна 17 1 
2 паркинг места 
резервисана за 

труднице 

6. Аврама Мразовића 22 1 
 

7. Читаоничка 28 1 
 

8. 
Венац Војводе 

Радомира Путника 
35 1  

9. 
Венац Војводе Петра 

Бојовића 
23 / 

7 паркинг места 
резервисаних за 

таксисте 
-  „код 

Вајдингера“ 

10. Соње Маринковић  40 2 

од Венца Војводе 
Степе 

Степановића до 
колског улаза у 
угоститељски 

објекат '''Стари 
фијакер'' 

11. Војвођанска 3 / 
испред зграде 
„Лепотица“ 

 УКУПНО: 313 11 
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У  зону у којој време паркирања није ограничено 
сврставају се следеће улице: 

 

Ред бр. Улица Број места 
Број места за 

инвалиде  
Напомена 

1. Вељка Петровића 20 1  
2. Златне Греде 25 1  

3. 
Николе 

Вукићевића 
55 2 

зони припадају и 
привремени 
паркинзи на 
површини 

намењене за 
изградњу 

Духовног центра 
Православне 

цркве  
4. Батинска 25 2  
 УКУПНО: 125 6  

 
 
У  зону у којој време паркирања није ограничено 

сврставају се следеће улице: 
 

Ред бр. Улица Број места 
Број места за 

инвалиде 
Напомена 

1. Бела Голуба 45 1  
2. Ернеста Киша 13 1  
3. Раде Кончара 49 1  

4. Војвођанска улица 79 3 

5  паркинг места 
резервисаног за 
таксист - испред 
улаза у Општу 

болницу и испред 
„ЖАК-а“ 

5. Раде Дракулића 11 / 
осим 3 паркинг 

места испред кућног 
броја 2 

6. 
Арсенија 

Чарнојевића 
81 1 

 

7. Благојевићева 10 2  
8. Кратка 13 /  

10. Вишњићева 14 /  
11. Ваљевска 11 /  

12 Кнеза Милоша 87 1 

4 паркинг места 
резервисана за 
Хитну помоћ и 9 
паркинг места 
резервисаних за ПУ 
Сомбор 

13 Радишићева 29 /  
14 Подгоричка 27 /  

15. Соње Маринковић 58 3 

од колског улаза у 
угоститељски 
објекат ''Стари 

фијакер'' до 
Подгоричке улице 

16. Фрање Рачког 18 1 

7 паркинг места 
резервисаних за 
таксисте – код 

Аутобуске станице 
 УКУПНО: 545 14  

 СВЕ УКУПНО: 
 

1233 
 

41 

 

 
 
 

1.1 Полигон за полагање возачких испита: 
 

Полигон за полагање возачких испита се на налази у 
улици Филипа Кљајића бб. На парцела број 7868/1, поред 
индустријског пута – преко пута гараже „Севертранс“, који служи 
искључиво за почетни део обуке и полагање практичног дела испита 
за возаче моторних возила и возаче трактора. 
 

2. Привремена паркиралишта 
3.  

Површина намењена за изградњу Духовног центра 
Православне црквене општине сомборске која се налази у улици 
Николе Вукичевића – 15 места. 

 
 

 
Члан 3. 

На Паркинг местима одређена овим Правилником Град 
може привремено (до пет дана) ограничити коришћење истих ради 
одржавања јавних манифестација. 
Ограничење се доноси на предлог Одељења, а на основу поднетог 
захтева организатора манифестације за коришћењем постојећих 
паркинг места. 
 

 

Члан 4. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о посебним паркиралиштима на територији Града 
објављен у „Службеном листу града Сомбора“ број 12/2012, 3/2013 
и 15/2014. 
 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а има се 

објавити у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  021-19/2019-III                                  
Дана: 02.12.2019. год.    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 
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