
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  СОМБОР 

Број 14 Сомбор,04.06.2020.године ГодинаХIII 
 

Акта Градског већа  
 

 50. На основу члана 17. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018), и 
члана 66. Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу 
и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода 
на подручју града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора бр. 7/17 и 
17/17), а у складу  чланом 14. и 15. Законом о јавном здрављу („Сл. 
гласник РС“ бр. 15/2016), чланом 3. Правилника о ближим условима 
за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља 
становништва („Сл. гласник РС“ бр. 34/2019) и чланом 67. Статута 
Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр. 02/2019) Градско веће 
Града Сомбора на својој 204. седници, одржаној дана 04.06.2020. 
године, д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К   
О УВОЂЕЊУ ПРОЦЕДУРА О ОБАВЕШТАВАЊУ ЈАВНОСТИ 

О УТВРЂЕНОМ КВАЛИТЕТУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И 
КОМУНИКАЦИЈИ СА ПРУЖАОЦИМА УСЛУГА 

 

Члан 1.  

 Овим правилником утврђује се начин комуникације са 
пружаоцима услуга и Заводом за јавно здравље Сомбор и начин 
обавештавања јавности о утврђеном квалитету воде за пиће.  

Члан 2. 

 Контролу здравствене исправности воде за пиће обавља 
лабораторија Завода за јавно здравље Сомбор (у даљем тексту: ЗЗЈЗ 
Сомбор), на основу закона који уређује област јавног здравља и 
Програма друштвене бриге за јавно здравље усвојеног од стране 
Градског већа Града Сомбора. 

Члан 3. 

 ЗЗЈЗ Сомбор извештаје о извршеним анализама 
(појединачне и на месечном новоу) путем електронске поште, 
доставља Градској управи Града Сомбора (Службенику који обавља 
послове друштвене бриге за јавно здравље) и ЈКП надлежном за 
комуналну делатност снабдевања водом за пиће (у даљем тексту: 
ЈКП), Санитарној инспекцији АП Војводине надлежној за јавно 
снабдевање становништва водом за пиће. 

 Службеник који обавља послове друштвене бриге за јавно 
здравље информације о извршеним анализама на месечном нивоу, 
поставља на интернет презентацију Града Сомбора у делу Јавно 
здравље. 

Члан 4. 

 Уколико се на основу извршене анализе утврди да је 
узоркована и анализрана вода за пиће здравствено неисправна ЗЗЈЗ 
Сомбор, одмах путем електронске поште обавештава надлежну 
Санитарну инспекцију, ЈКП, Градску управу Града Сомбора 
(Службеника који обавља послове друштвене бриге за јавно 
здравље), као и власника или корисника јавног објекта. 

 У случају здравствене неисправности воде за пиће 
Санитарна инспекција, у складу са Законом о водама, доноси Решење 
о забрани коришћења или забрани употребе воде за пиће и налаже 
ЈКП корективне мере за отклањање здравствене неисправности. 

 ЈКП је дужно да одмах по пријему Решења о забрани 
коришћења воде за пиће од надлежне Санитарне инспекције исто 
одмах достави оснивачу Градској управи Града Сомбора  
(Службенику који обавља послове друшвене бриге за јавно здравље). 

 Службеник који обавља послове друштвене бриге за јавно 
здравље дужан је, да у најкраћем могућем року од примања Решења о 
забрани употребе воде за пиће, путем медија и на интернет страници 

Града Сомбора у делу Јавно здравље постави обавештење о 
неисправноси воде за пиће, као и да наведену информацију проследи 
организационој јединици градске управе надлежној за послове 
комуналне делатности снабдевање водом за пиће. 

 ЈКП је дужно да информацију из става 1. овог члана, у 
најкраћем могућем року, обајви на интернет презентацији јавног 
предузећа и да предузме наложене корективне мере. 

 О спроведеним корективним мерама ЈКП обавештава ЗЗЈЗ 
Сомбор и Службеника који обавља послове друштвене бриге  за јавно 
здравље. 

Члан 5. 

 Службеник који обавља послове друштвене бриге за јавно 
здравље дужан је да након прибављања налаза од стране ЗЗЈЗ Сомбор 
да је, након спроведених корективних мера, поновне контроле и 
контролног надзора Санитарне инспекције којом се обуставља 
наложена мера, вода здравствено исправна, дужан је да у најкраћем 
могућем року од примања те информације путем медија и на 
интернет страници Града Сомбора у делу Јавно здравље постави 
обавештење о исправноси воде за пиће. Исту информацију на својој 
интернет страници објављује и ЈКП. 

Члан 6. 

 Службеник који обавља послове друштвене бриге  за јавно 
здравље дужан је да води евиденцију о: 

1) обављеним контролама воде за пиће на месечном и 
годишњем нивоу; 

2) утврђеним неисправностима воде за пиће, уведеним 
забранама или ограничењима испоруке воде за пиће; 

Члан 7. 

 Градска управа Града Сомбора, Службеник који обавља 
послове друштвене бриге за јавно здравље, о евиденцијама из члана 
6. овог Правилника обавештава на тромесечном нивоу Савет за 
здравље Града Сомбора. 

Члан 8. 

 У случају наступања непланираних или неочекиваних 
поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге Град Сомбор и 
ЈКП  су дужни да поступају на начин прописан одлуком којом је 
регулисана дистрибуција воде за пиће.  

 Ред првенства који се одређује као и мере које се 
предузимају, а везане су за околности  предвиђене претходним 
ставом овог члана морају бити донете уз сагласност ЗЗЈЗ Сомбор и 
Савет за здравље Града Сомбора. 

Члан 9. 

 Овај правилник има се објавити у „Службеном листу Града 
Сомбора“ и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 
 

РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-585/2020-III                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 04.06.2020. год.   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
     С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 

51. На основу члана 69. и 70. Закона о заштити животне 
средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 
72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - 
др. закон и 95/2018 - др. закон), члана 9. став 2. и члана 15. Закона о 
заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 10/2013), члана 5, 6, 
7. и 8. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета 
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ваздуха (“Сл. гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010, 63/2013), и члана 67. 
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2019), по 
добијеној сагласности Министарства заштите животне средине 
Републике Србије бр. 353-01-00728/2020-03 од 14.05.2020. године, 
Градско веће града Сомбора, на својој 204. седници одржаној 
04.06.2020. године, доноси: 
 

 
П Р О Г Р А М 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА СОМБОРА  

У 2020. и 2021. ГОДИНИ 
 

I   ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 

Ради ефикасног управљања квалитетом ваздуха, 
успостављен је јединствени функционални систем мониторинга 
квалитета ваздуха и утврђени су принципи формирања државне и 
локалних мрежа мерних станица и/или мерних места за фиксна 
мерења у складу са Законом о заштити ваздуха. 

За праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије 
формирана је државна мрежа, а на нивоу аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе формирају се локалне мреже које чине 
допунске мерне станице и/или мерна места које надлежни орган 
аутономне покрајне и надлежни орган јединице локалне самоуправе 
одређују на основу мерења или поступка процене за зоне 
агломерације за које нема података о нивоу загађујућих материја, у 
складу са својим потребама и могућностима. 
 Мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља 
се према програму који мора бити усклађен са Програмом контроле 
квалитета ваздуха у државној мрежи и који за своју територију 
доноси надлежан орган аутономне покрајине и надлежни орган 
јединице локалне самоуправе. 

Број мерних места и загађујуће материје које је град у 
обавези да испитује дате су у складу са Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник 
РС“,бр. 11/10, 75/10 и 63/13). 

Полазећи од изнетог, припремљен је Програм контроле 
квалитета ваздуха на територији града Сомбора у 2020. и 2021. 
Години којим се успостављају мерна места за мерење нивоа 
загађујућих материја, обим, врста и учесталост мерења. 
 

 
 

II   ЛОКАЛНА МЕРНА МЕСТА 
 

Овим Програмом се успоставља фиксно (урбано) мерно 
место за праћење квалитета ваздуха на територији Града Сомбора за 
утврђивање: 

 

 Концентрације сумпор-диоксида (SO2); 

 Концентрације азот-диоксида (NO2); 

 Суспендованих честица PM10; 
 

Мерно место се налази у улици XII Војвођанске ударне 
бригаде број 28, у дворишту фирме „Дунав и Тиса“ у Сомбору. 
Мерно место се налази у задњем дворишту, удаљено од улице XII 
Војвођанске ударне бригаде око 30 метара. У окружењу мерног места 
се налазе индивидуална домаћинства, објекти колективног 
становања, амбуланта Дома здравља, Основна школа „Иво Лола 
Рибар“, као и три вртића. 
 
 
Динамика узорковања и мерења: 
 

Редни 

број 

Узоркована/мерена 

материја 

Динамика 

(узорковања и 

мерења) 

1. Сумпор- диоксида (SO2) 365 дана 

2. Азот-диоксида (NO2); 365 дана 

3. Суспендоване честице PM10 365 дана 
 
 

 

III  ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О 
РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 
 

1. Обезбеђивање квалитета података 
 

У циљу обезбеђивања квалитетних података, праћење 
квалитета ваздуха- обрада и анализа података, валидности података 
добијених мерењем и/или узимањем узорака и интерпретација 
резултата, биће поверено акредитованој стручној организацији која 
испуњава прописане услове и поседује одговарајућу дозволу 
министарства надлежног за послове заштите животне средине, а која 
ће бити изабрана кроз поступак јавне набавке. 

Стручна организација којој се повери мониторинг ваздуха 
дужна је да примењује адекватне методе испитивања, да се стара о 
одржавању мерних места и мерних инструмената са пратећом 
опремом, као и да обезбеди опрему за пријем и пренос података, а 
ради обезбеживања захтеваног квалитета података који се користе за 
оцењивање квалитета ваздуха. 
 

2. Редовно извештавање 
 

Извештаје о извршеним мерењима, односно о резултатима 
контроле квалитета ваздуха у оквиру Локалне мреже мерних места, 
стручна организација којој је поверено праћење концентрације 
загађујућих материја у ваздуху, доставља Одељењу за пољопривреду 
и заштиту животне средиен Градске управе града Сомбора по 
правилу, једанпут месечно за претходни месец у року од 15 дана од 
истека претходног месеца, а завршни извештај у року од 30 дана од 
истека извештајног периода. 

Достављени извештај треба да садржи опис методологије, 
резултате праћења квалитета ваздуха табеларно и графички 
приказане и текстуално објашњене, као и закључак о квалитету 
ваздуха на утврђеним мерним местима. 

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средиен 
Градске управе града Сомбора дужно је да Извештаје доставља 
Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије, као и да о 
квалитету ваздуха редовно обавештава јавност, путем званичне 
интернет презентације града Сомбора, а у складу са законском 
регулативом. 

Подаци о извршеним мерењима, односно о резултатима 
контроле квалитета ваздуха у Граду Сомбору објавиће се на 
званичној интернет презентацији Града Сомбора 
https://www.sombor.rs/gradska-uprava/zivotna-sredina/. Исто тако 
надлежни орган обавештава јавност о квалитету ваздуха, у облику 
Годишњег извештаја о стању квалитета ваздуха у текућој години за 
претходну годину. 

Поред напред наведеног, овлашћена стручна организација 
је дужна да достави комплетну базу података извршених мерења свих 
загађујућих материја (по напред наведеној динамици), у електронској 
форми (excel формат или неки други електронски формат који је 
повољан за даљу обраду), Одељењу за пољопривреду и заштиту 
животне средиен Градске управе града Сомбора, у року од 30 дана 
од истека извештајног периода. 
 

IV  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 
 

О реализацији овог Програма стара се Одељење за 
пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града 
Сомбора. 
 
V  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

Средства за спровођење контроле квалитета ваздуха на 
територији Града Сомбора у 2020. и 2021. години, обезбеђени су у 
Буџету Града Сомбора. 
 
VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај Програм се примењује након добијене сагласности 
Министарства заштите животне средине Републике Србије. 

Овај Програм објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“ и на званичној интернет презентацији Града Сомбора. 

 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 501-103/2020-III                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 04.06.2020. год.   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
     С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 
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Р.бр.                                 Акта Градског већа                            Бр./Стр. 
 
 
51. Правилник о увођењу процедура о обавештавању јавности о 
утврђеном квалитету воде за пиће и комуникацији са 
пружаоцима услуга .......................................................................... 14/51 
 
52. Програм контроле квалитета ваздуха на територији града 
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Издавач: Скупштина града Сомбора 

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


