
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА   СОМБОРА 
Број 23 Сомбор,02.10.2020. године ГодинаХIII 

 
Акта Скупштине града  

 

 

125. На основу члана 46. став 1. тачка 1. и члана 49. став 1. 

Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 

– УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) и 
Извештаја Одбора за избор, именовања и административно-мандатна 

питања број 02-271/2020-I од 21.09.2020. године, Скупштина града 

Сомбора на трећој седници одржаној дана 02.10.2020. године донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

I 

 Утврђује се да је одборнику ВЛАДИМИРУ УЗЕЛЦУ са 
изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма, престао 

мандат одборника, подношењем оставке. 
 

II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-317/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                         Зоран Рус, с.р 

 

 

 
 

126. На основу члана 48., 49. и 56.  Закона о локалним 

изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – УС, 54/2011, 
12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) и Извештаја 

Одбора за избор, именовања и административно-мандатна питања 

број 02-299/2020-I од 24.09.2020. године, Скупштина града Сомбора 
на трећој седници одржаној дана 02.10.2020. године донела је 

 

 
ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 

 

I 

 Потврђује се мандат одборнику Скупштине града Сомбора, 
кандидату за одборника изабраног на изборима одржаним 21.јуна 

2020. Године 

 
СЛАВИЦИ ГРБА, са изборне листе ИВИЦА 

ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 
Марковић Палма. 

 
II 

 Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 

мандата. 
 

III 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-318/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                          Зоран Рус, с.р 

 

 

 
 

 127. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 

- др.закон и 9/2020) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист 

града Сомбора“, бр. 2/2019) Скупштина града Сомбора је на 3. 
седници одржаној дана 02.10.2020. год., д о н е л а 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ДЕЛА БЛОКА 29 У СОМБОРУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације дела 
Блока 29 у Сомбору (у даљем тексту: План). 

  

Члан 2. 

 Простор обухваћен границом Плана налази се у северном 

делу грађевинског подручја града Сомбора. Прелиминарна граница 

Плана утврђена одлуком о изради Плана детаљне регулације дела 
блока 29 у Сомбору („Службени лист Града Сомбора“, бр. 16/2019) је 

смањена и из обухвата је избачена зона породичног становања, улица 

Мите Калића, Партизанска улица, Коњовићева улица и бензинска 
станица.  

 Коначна граница обухвата Плана просторно обухвата 

парцеле број: 589/6, 589/7, 592/1, 593/1, 593/2, 595, 597/2, 603/2, 605/1, 
605/2 и део 10175 К.О. Сомбор 1, укупне површине око 5,3 hа.  

 

Члан 3. 

 Саставни део ове Одлуке је Предлог Плана детаљне 

регулације дела Блока 29 у Сомбору, израђен од стране  ЈКП 

"Простор" Сомбор, под бројем техничког дневника 74/19, фебруара 
2020.год.  

 

Члан 4. 

 Циљ израде Плана је преиспитивање обухвата радне зоне 

дате Генералним планом за парцеле у Блоку 29, као и утврђивање 

нових правила градње на парцелама у обухвату. 
 

Члан 5. 

 За План, у складу са Решењем о неприступању изради 
извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације на 

животну средину коју доноси надлежни орган за припрему плана 

бр.350-79/2019-V од 03.09.2019.год., по претходно прибављеном 
Мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 

Градске управе Града Сомбора бр. 501-167/2019-IX од 03.09.2019.год. 

није обавезна израда стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације на животну средину. 

 

Члан 6. 

 План се састоји из: текстуалног дела који се објављује у 

"Службеном листу града Сомбора", графичких прилога и 
документационе основе. 

 Текстуални део обухвата следеће делове: Општи део, 

Полазне основе Плана и Плански део. 
 Графички део Плана обухвата следеће прилоге: Извод из 

Генералног плана Града Сомбора, Катастарско-топографски план са 

границом обухвата, Анализа постојећег стања са претежном наменом 
површина, План намене површина са поделом на површине јавне и 

остале намене, План саобраћајне инфраструктуре са елементима 

регулације и нивелације и Синхрон план инфраструктуре, све у 
размери Р=1:1000. 



Страна 128  Службени лист града Сомбора Број 23– 02.10.2020. 

 
 Документациона основа садржи: Одлуку о изради планског 

документа, Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину, податке и услове за израду планског документа, 
Извештај о обављеном раном јавном увиду, Извештај о обављеној 

стручној контроли Нацрта Плана, Извештај о обављеном јавном 

увиду у Нацрт Плана, Образложење смањења обухвата и 
Катастарско-топографски план. 

  

Члан 7. 

 По доношењу, План се, ради потписивања, оверавања и 

архивирања израђују у пет примерака у аналогном и у пет примерака 

у дигиталном облику. 
 Све примерке Плана у аналогном облику пре оверавања 

потписују: овлашћено лице предузећа које је израдило план, 

одговорни урбаниста који је руководио израдом плана и овлашћено 
лице органа надлежног за његово доношење.  

 

Члан 8. 

 Потписани План у аналогном облику оверавају: предузеће 

које је израдило план, одговорни урбаниста који је руководио 

израдом плана и орган надлежан за његово доношење.  
 

Члан 9. 

 Један примерак потписаног и овереног Плана у аналогном 
облику и један примерак у дигиталном облику чува се у архиви 

Скупштине града Сомбора. 

 Два примерка потписаног и овереног Плана у аналогном 
облику и два примерка у дигиталном облику доставља се Одељењу за 

просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 

града Сомбора, а по један примерак JКП „Простор“ Сомбор као 
обрађивачу плана и Републичком геодетском заводу ради 

евидентирања у Централном регистру планских докумената.  

 

Члан 10. 

 Након доношења ове Одлуке обезбеђује се увид јавности у 

План објављивањем Плана детаљне регулације дела Блока 29 у 
Сомбору на званичној интернет страници града Сомбора и у згради 

Скупштине града Сомбора.  

 
Члан 11. 

 Након ступања на снагу ове Одлуке, План детаљне 

регулације дела Блока 29 у Сомбору ће бити достављен Републичком 
геодетском заводу ради евидентирања у Централном регистру 

планских докумената.  

 
Члан 12. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у "Службеном листу града Сомбора". 
 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  350-107/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                                   Зоран Рус, с.р 

 

 
 

 128. На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/2012, 42/13-одлука УС и 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 

32.-35. Правилника о садржини, начину и поступку  израде  
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник 

РС“, бр. 32/2019) и члана и члана 39. став 1. тачка 5. Статута Града 

Сомбора ("Сл.лист Града Сомбора”, бр. 2/2019), Скупштина града 
Сомбора на 3. седници одржаној дана 02.10.2020. год.,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА НА 

ДУНАВУ КОД БЕЗДАНА 

 

Члан 1 

 У Одлуци о изради Плана детаљне регулације путничког 
пристаништа на Дунаву код Бездана  ("Сл.лист Града Сомбора", 

бр.24/2016) - у даљем тексту: Одлука, члан 7. мења се и гласи: 

 "Рок за израду Нацрта Плана детаљне регулације је 30 
радних дана од прибављања свих потребних услова, информација и 

података од стране надлежних организација." 

 
 

Члан 2 

 Члан 8. Одлуке, мења се и гласи: 

 "Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђена 
су од стране Наручиоца плана "YU agent" д.о.о. Бездан, Каналска 

обала бр.60., ПИБ 102516725." 

 
Члан 3 

 Члан 9. Одлуке, мења се и гласи: 

 "Носилац израде Плана детаљне регулације је Одељење за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 

Града Сомбора.  

 Обрађивач Плана детаљне регулације је ЈКП „Простор“ 
Сомбор у складу са чланом 5. Одлуке о додељивању искључивог 

права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о 

јавним набавкама не примењује („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2017 
и 11/2018)." 

 

Члан 4 

 Члан 14. Одлуке, мења се и гласи: 

 "План детаљне регулације израдиће се у 5 (пет) примерака 

оригинала у аналогном и дигиталном формату, који ће се по овери 
доставити: Скупштини града Сомбора као доносиоцу плана, "YU 

agent" д.о.о. Бездан, као наручиоцу плана, Одељењу за просторно 

планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе града 
Сомбора, JКП „Простор“ Сомбор као обрађивачу плана и 

Републичком геодетском заводу ради евидентирања у Централном 

регистру планских докумената." 
 

Члан 5 

 Све остале одредбе основне Одлуке, остају на снази. 
 

Члан 6 

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

 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  350-108/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                                   Зоран Рус, с.р 

 

 
 

129. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 

УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 

- др.закон и 9/2020) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 2/2019) Скупштина града Сомбора је на 3. 

седници одржаној дана 02.10.2020. год., д о н е л а 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

БЛОКА 81 У СОМБОРУ 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације Блока 
81 у Сомбору (у даљем тексту: План). 

  

Члан 2. 

Граница почиње у тачки број 1 на међи парцела број 10 

313/1 и 9327/1 К.О.Собор 1.  

 Од тачке број1, граница се протеже у правцу североистока 
пратећи северну међу парцеле 10313/1 до тачке број2, која се налази 

на тромеђи парцела број 10313/1, 10237/1 и 7968 К.О.Сомбор 1. 

 Од тачке број 2, граница се ломи у правцу северозапада, 
пратећи јужну међу парцеле 10237/1 долази до тачке број 3, која се 

налази на четворомеђи парцела 10237/1, 10200/1, 7763/1 и 

7756/12К.О. Сомбор 1. 
 Од тачке број 3, граница се ломи у правцу североистока до 

тачке број 4, која се налази на међи парцела 10200/1, 7768 

К.О.Сомбор 1. 
 Од тачке борј 4, граница се протеже у правцу истока 

јужном страном парцеле 10200/1 и долази до тачке 5, која се налази 

на тромеђи парцела број 7868/2, 10200/1 и 10199 К.О.Собор 1. 
 Од тачке број 5, граница се ломи у правцу југоистока, 

пратећи западну међу парцеле 10199 и источну међу парцеле број 

7938/3 до тачке број 6, која се налази на четворомеђи парцела број 
7938/3, 10199, 10239/2 и 7930/1 К.О.Сомбор 1. 
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 Од тачке број 6, граница се ломи ка југозападу до тачке 

број 7, која се налази на четворомеђи парцела број 7938/3, 7938/4, 

7930/8 и 7930/1 К.О.Сомбор 1. 
 Од тачке број 7 граница изломљеном линијом наставља 

дуж међа парцеле 7938/4 до тачке број 8, која се налази на 

четворомеђи парцела 7938/4, 7938/1, 7937/1 и 7937/2 К.О.Сомбор 1. 
 Од тачке број 8, граница се ломи ка југу до тачке број 9, 

која се налази на тромеђи парцела број 7937/2, 10313/1, 10239/1 

К.О.Сомбор 1. 
 Од тачке број 9, граница наставља ка југозападу дуж јужне 

међе парцеле број 10313/1 до тачке број 10, која се налази на тромеђи 

парцела 10313/1, 10239/1 и 10253 К.О.Сомбор 1. 
Од тачке број 10, граница се протеже у правцу 

северозапада  до тачке број 1. 

Укупна површина подручја обухваћеног Планом детаљне 
регулације износи 72,3 ha. 

 

Члан 3. 

 Саставни део ове Одлуке је Предлог Плана детаљне 

регулације Блока 81 у Сомбору, израђен од стране  ЈКП "Простор" 

Сомбор, под бројем техничког дневника 60/19, фебруара 2020.год.  
 

Члан 4. 

 Циљ израде Плана је је дефинисање нових јавних 
површина – уличних коридора и прецизније дефинисање правила 

уређења и грађења за јавне и остале површине у предметном 

обухвату, а у складу са потребама корисника простора 
 

Члан 5. 

 За План, у складу са Решењем о неприступању изради 
извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације на 

животну средину коју доноси надлежни орган за припрему плана 

бр.501-9/2019-V од 21.01.2019.год., по претходно прибављеном 
Мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 

Градске управе Града Сомбора бр. 501-12/2019-IX од 18.01.2019.год. 

није обавезна израда стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације на животну средину. 

 

Члан 6. 

 План се састоји из: текстуалног дела који се објављује у 

"Службеном листу града Сомбора", графичких прилога и 

документационе основе. 
 Текстуални део обухвата следеће делове: Општи део, 

Полазне основе Плана и Плански део. 

 Графички део Плана обухвата следеће прилоге: Извод из 
Генералног плана Града Сомбора, Извод из ПГР 05, Катастарско-

топографски план, Приказ власништва корисништва, Анализа 

постојећег стања са претежном наменом површина, План намене 
површина са поделом на површине јавне и остале намене, 

Регулулационо-нивелациони план и Синхрон план инфраструктуре у 

размери Р=1:2500 и Комплекс хиподрома, у размери Р=1:1000. 
 Документациона основа садржи: Одлуку о изради планског 

документа, Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на 
животну средину, Извештај о обављеном раном јавном увиду, 

Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта Плана, Извештај о 

обављеном јавном увиду у Нацрт Плана, Сагласности и мишљења 
надлежних институција, Примедбе и сугестије. 

  

Члан 7. 

 По доношењу, План се, ради потписивања, оверавања и 

архивирања израђују у пет примерака у аналогном и у пет примерака 
у дигиталном облику. 

 Све примерке Плана у аналогном облику пре оверавања 

потписују: овлашћено лице предузећа које је израдило план, 
одговорни урбаниста који је руководио израдом плана и овлашћено 

лице органа надлежног за његово доношење.  

 
Члан 8. 

 Потписани План у аналогном облику оверавају: предузеће 

које је израдило план, одговорни урбаниста који је руководио 
израдом плана и орган надлежан за његово доношење.  

 

Члан 9. 

 Један примерак потписаног и овереног Плана у аналогном 

облику и један примерак у дигиталном облику чува се у архиви 

Скупштине града Сомбора. 
 Два примерка потписаног и овереног Плана у аналогном 

облику и два примерка у дигиталном облику доставља се Одељењу за 

просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
града Сомбора, а по један примерак JКП „Простор“ Сомбор као 

обрађивачу плана и Републичком геодетском заводу ради 

евидентирања у Централном регистру планских докумената.  

 

Члан 10. 

 Након доношења ове Одлуке обезбеђује се увид јавности у 

План објављивањем Плана детаљне регулације Блока 81 у Сомбору 
на званичној интернет страници града Сомбора и у згради 

Скупштине града Сомбора.  

 
Члан 11. 

 Након ступања на снагу ове Одлуке, План детаљне 

регулације Блока 81 у Сомбору ће бити достављен Републичком 
геодетском заводу ради евидентирања у Централном регистру 

планских докумената.  

 
Члан 12. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у "Службеном листу града Сомбора". 
 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  350-109/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                    Зоран Рус, с.р 

 

 

 
 

130. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 

УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 

- др.закон и 9/2020) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 2/2019) Скупштина града Сомбора је на 3. 

седници одржаној дана 02.10.2020.год., д о н е л а 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПОСЛОВНО-СПОРТСКЕ ЗОНЕ ОКО ГРАДСКОГ СТАДИОНА 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације 

Пословно-спортске зоне око Градског стадиона (у даљем тексту: 

План). 
  

Члан 2. 

 Граница почиње у тачки број 1 на тромеђи парцела број 
10235, 10236 и 7749/1 К.О. Сомбор 1. 

 Од тачке број 1, граница се протеже у правцу југоистока, 

пратећи североисточну међу парцеле број 10235, до тачке број 2, која 
се налази на пресеку 3 парцеле број 7754, 7755 и 10235. 

 Од тачке број 2, граница се ломи у правцу североистока, 
пратећи међу парцеле број 7756/1, до тачке број 3, која се налази на 

тромеђи парцела број 7756/1, 7757 и 7758. 

 Од тачке број 3, граница се протеже у правцу југоистока, 
прати изломљену линију међe парцеле број 7758 до тачке број 4 која 

се налази на тромеђи парцела 7758, 7759 и 7760/1. 

 Од тачке број 4, граница се ломи у правцу југоистока, 
североисточном страном парцеле број 7759 сече парцелу број 10313/1 

(парцела канала) под правим углом и долази до тачке број 5. 

 Од тачке број 5, граница скреће у правцу југозапада 
југоисточном страном парцеле број 10313/1 (парцела канала), до 

тачке број 6, која се налази наспрам тачке број 7. 

 Од тачке број 6, граница се ломи у правцу северозапада, 
сече под правим углом парцелу број 10313/1 до тачке број 7, која се 

налази на тромеђи парцела број 10313/1, 7976/3 и 7975. 

 Од тачке број 7, граница наставља изломљеном линијом, 
пратећи јужну међу парцеле број 7975 до тачке број 8, која се налази 

на тромеђи парцела број 7975, 7976/1 и 10253. 

 Од тачке број 8, граница се протеже у правцу северозапада, 
пратећи југозападне међе парцела број 7975, 7974/1 до тачке број 9, 

која се налази на тромеђи парцела број 7971, 10253 (парцела пута) и 

7974/1. 
 Од тачке број 9, граница наставља у правцу североистока, 

oбилази парцелу број 7971, иде југозападном страном парцеле 7752 

до тачке број 10 која се налази на тромеђи парцела број 7752, 8059 и 
10234 (парцела пута). 

 Од тачке број 10, граница се протеже у правцу 

североистока до тачке број 1. 
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 Укупна површина подручја обухваћеног Планом детаљне 

регулације износи 13,13ha. 

 
Члан 3. 

 Саставни део ове Одлуке је Предлог Плана детаљне 

регулације Пословно-спортске зоне око Градског стадиона, израђен 
од стране  ЈКП "Простор" Сомбор, под бројем техничког дневника 

112/18, марта 2020.год.  

 
Члан 4. 

 Циљ израде Плана је урбанистичко дефинисање и 

уређивање паркинг простора код стадиона, пробој нових 
саобраћајних коридора, преиспитивање постојећих намена, а у складу 

са потребама власника парцела и Града. 

 
Члан 5. 

 За План, у складу са Решењем о неприступању изради 

извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације на 
животну средину коју доноси надлежни орган за припрему плана 

бр.501-160/2018-V од 10.09.2018.год., по претходно прибављеном 

Мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 
Градске управе Града Сомбора бр. 501-162/2018-XI од 07.09.2018.год. 

није обавезна израда стратешке процене утицаја Плана детаљне 

регулације на животну средину. 
 

Члан 6. 

 План се састоји из: текстуалног дела који се објављује у 
"Службеном листу града Сомбора", графичких прилога и 

документационе основе. 

 Текстуални део обухвата следеће делове: I-Општа 
документација, II-Општи део, III-Плански део. 

 Графички део Плана обухвата следеће прилоге: Граница 

обухвата Плана, Постојећа претежна намена површина (у размери 
Р=1:2500), Претежна планирана намена простора, РЕгулациони и 

нивелациони план са саобраћајним решењем, Инфраструктура (у 

размери Р=1:1000) и Карактеристични попречни профили улица и 
јавних површина (у размери 1:500). 

 Документациона основа садржи: Преглед прикупљених 

података и услова надлежних институција, Пројектни задатак, 
Одлука о изради Плана, Решење о неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину, катастарско-топографски план, 

Извештај о обављеном раном јавном увиду, Извештај о обављеној 
стручној контроли Нацрта Плана, Извештај о обављеном јавном 

увиду у Нацрт Плана,  Примедбе и сугестије. 
  

Члан 7. 

 По доношењу, План се, ради потписивања, оверавања и 
архивирања израђује у пет примерака у аналогном и у пет примерака 

у дигиталном облику. 

 Све примерке Плана у аналогном облику пре оверавања 
потписују: овлашћено лице предузећа које је израдило План, 

одговорни урбаниста који је руководио израдом Плана и овлашћено 
лице органа надлежног за његово доношење.  

 

Члан 8. 

 Потписани План у аналогном облику оверавају: предузеће 

које је израдило план, одговорни урбаниста који је руководио 

израдом Плана и орган надлежан за његово доношење.  
 

Члан 9. 

 Један примерак потписаног и овереног Плана у аналогном 
облику и један примерак у дигиталном облику чува се у архиви 

Скупштине града Сомбора. 

 Два примерка потписаног и овереног Плана у аналогном 
облику и два примерка у дигиталном облику доставља се Одељењу за 

просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 

Града Сомбора, а по један примерак JКП „Простор“ Сомбор као 
обрађивачу плана и Републичком геодетском заводу ради 

евидентирања у Централном регистру планских докумената.  

 

 

Члан 10. 

 Након доношења ове Одлуке обезбеђује се увид јавности у 
План објављивањем Плана детаљне регулације Пословно-спортске 

зоне око Градског стадиона на званичној интернет страници града 

Сомбора и у згради Скупштине града Сомбора.  
 

Члан 11. 

 Након ступања на снагу ове Одлуке, План детаљне 
регулације Пословно-спортске зоне око Градског стадиона ће бити 

достављен Републичком геодетском заводу ради евидентирања у 

Централном регистру планских докумената.  

 
Члан 12. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у "Службеном листу града Сомбора". 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  350-110/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                         Зоран Рус, с.р 

 
 

 

131. 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, 37/2019-др.закон и 9/2020), 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 3. седници одржаноj дана 02.10.2020. године, д о н е л а  
  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ШЕСТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА 

СОМБОРА 

 

I 

 
 Тачка IV 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, 9/2019 и 23/2019), 
мења се и гласи: 

 

"Мандат члана Комисије траје четири године, осим 
заменику председника и члану Јене Јанковићу и члану Софији 

Шумаруна којима мандат истиче 22.06.2022.године, председнику и 

члану Милану Стојкову и члану Срђану Зорићу, којима мандат 
истиче 10.06.2023.год., као и секретару и члану Комисије Маријани 

Боговац, којој мандат истиче 18.12.2023.год. 

Члану Комисије Едит Шод, мандат траје четири године, а 
почиње да тече даном доношења решења о шестим изменама и 

допунама Решења о образовању Комисије за планове Града 

Сомбора." 
 

II 

 

 Ово Решење ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања 

у “Службеном листу Града Сомбора”. 
 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-319/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                               Зоран Рус, с.р 
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132. 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. став 1. и члан 13. Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама (Сл. гласник РС" 

бр.88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 39. став 1. тачка  40) Статута 
Града Сомбора ("Службени лист града Сомбора" број 2/2019) 

Скупштина града Сомбора на 3. седници одржаној дана 02.10.2020. 

године. донела је  
 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА 

СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ПОВЕРАВАЊЕ 

ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ДИМНИЧАРСКИХ  УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

СОМБОРА 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се услови, начин израда и 
предлагање јавно-приватног партнерства у поступку јавно-приватног 

партнерства са елементима концесије за поверавање обављање 

комуналне делатности димничарских услуга на територији града 
Сомбора. 

 

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 је дужан да изради Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства са елементима концесије 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“. 
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133. На основу члана 3., те сходне примене  члана 61. и  64.  

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), 
члана 8. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 83. став 3. и члана 88. став 3. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 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 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др.закон и 47/2018), члана 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 („Сл. гласник РС“, број 16/2018), и 
члана 39. Статута Града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

2/2019), Скупштина Града Сомбора је на 3. седници одржаној дана 

02.10.2020. године, донела: 
 

ОДЛУКУ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА КОЈЕ ЈЕ У СВОЈИНИ ГРАДА СОМБОРА А КОЈЕ 

СЕ КОРИСТИ КАО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДО 

ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се начин коришћења грађевинског 

земљишта које је у јавној својини града Сомбора а које се користи 

као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени. 
 

Члан 2. 

 Грађевинско земљиште које је у јавној својини града 
Сомбора и које је планским актом предвиђено за градњу у складу са 

одредбама закона којим се уређује планирање и изградња, а није 

приведено планираној намени (у даљем тексту: грађевинско 
земљиште у јавној својини града неприведено планираној намени) 

користи се за пољопривредну производњу до привођења планираној 

намени давањем у закуп или на коришћење у складу са одредбама ове 
Одлуке. 

 Грађевинским земљиштем у јавној својини града 

неприведеном планираној намени располаже Град, у складу са 
Законом и овом Одлуком.  

 

Члан 3. 

 Грађевинским земљиштем у јавној својини града 

неприведеном планираној намени располаже и управља Град Сомбор 

преко Градског већа и надлежних Одељења. 
 Евиденцију грађевинског земљишта у јавној својини града 

неприведеном планираној намени води одељење надлежно за  

комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове и иста 
обухвата сам град Сомбор са приградско-салашким насељима  и 

петнаест насељених места. 
 Грађевинско земљиште у јавној својини града неприведено 

планираној намени може се давати у закуп јавним надметањем путем 

прикупљања писаних понуда путем јавног оглашавања, а изузетно 
непосредном погодбом.  

 

II ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

 

Члан 4. 

 Грађевинско земљиште у јавној својини града неприведено 
планираној намени Градско веће може  дати на коришћење, на 

предлог одељења надлежног за   комуналне делатности, имовинско-

правне и стамбене послове  и одељења надлежног за послове 
пољопривреде без плаћања накнаде у површини која је примерена 

делатности којом се баве и то: 

 1) стручној пољопривредној служби на територији града, 
 2) установи за извршење кривичних санкција на територији града, 

 3) средњој школи из области пољопривреде  као и основним 

школама у насељеним местима на територији града; 
 4)удружењима  грађана која се баве заштитом животне средине. 

 Правна лица из става 1. овог члана за коришћење 

грађевинског земљишта у јавној својини града неприведеног 
планираној намени подносе захтев у писаној форми одељењу 

надлежном  за  комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене 

послове. 
 Грађевинско земљишта у јавној својини града неприведено 

планираној намени даје се  на коришћење, за сетву искључиво 

једногодишњих култура на период од годину дана тј. за агро-
економску годину с тим да је корисник обавезан да земљиште дато на 
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коришћење врати по скидању усева а најкасније до 31.10.текуће 

године.  

 Изузетно, грађевинско земљишта у јавној својини града 
неприведено планираној намени може се дати на коришћење, на 

дужи период, о чему одлучује Градско веће на предлог одељења 

надлежног за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене 
послове. 

 Изузетно,  грађевинско земљишта у јавној својини града 

неприведено планираној намени које се налази у Индустријској зони 
односно које се налази у подручју Индустријске зоне града Сомбора 

и то између Стапарског пута, пута поред „Панонке“, пута поред 

„Царине“ Сомбор и и пута Југ-3, даје се  на коришћење искључиво за 
сетву луцерке, и то на период од годину дана тј. за агро-економску 

годину. 

 
Члан 5. 

 О давању  на коришћење грађевинског земљишта у јавној 

својини града неприведеног планираној намени закључује се уговор у 
писаној форми. 

 Уговор из става 1. овог члана нарочито садржи:   

 1) податке о називу катастарске општине, броју и подброју 
катастарске парцеле, називу потеса, броју катастарског плана, 

постојећем начину коришћења (култури) и катастарској класи 

земљишта;  
 2) време давања на коришћење  

 3) права и обавезе корисника 

 4) разлоге за отказ уговора;  
 5) разлоге за престанак уговора.  

 Уговор у име града потписује градоначелник града или 

лице овлашћено од Градског већа.  
 Корисник преузима предметне непокретности у виђеном 

стању након потписивања уговора о давању истог на коришћење. 

 Даваоц на коришћење нема обавезу рефундирања улагања 
која корисник  буде имао на земљишту из члана 1. овог уговора, нити 

накнаду штете по том основу у случају раскида уговора или промене 

површине закупљеног земљишта по било ком законском основу.  
  

 

III УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

 

Члан 6. 

 Грађевинско земљиште у јавној својини града неприведено 
планираној намени  издаје се у закуп за пољопривредну производњу 

и то према култури земљишта. 

 Грађевинско земљишта у јавној својини града неприведено 
планираној намени даје се  у закуп, за сетву искључиво 

једногодишњих култура, по правилу на период од годину дана тј. за 

агро-економску годину с тим да је корисник обавезан да земљиште 
дато на коришћење врати по скидању усева а најкасније до 31.10. 

текуће године. 

 Изузетно, грађевинско земљишта у јавној својини града 
неприведено планираној намени може се дати у закуп, за сетву 

искључиво једногодишњих култура, на период до пет година тј. пет 
агро-економских година, с тим да је закупац обавезан да земљиште 

дато у закуп врати по скидању усева а најкасније до 31.10. последње 

године закупа. 
 О року давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини града неприведеног планираној намени одлучује Градско 

веће на предлог одељења надлежног за   комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове. 

 Почетну висину накнаде за давање у закуп  грађевинског 

земљишта у јавној својини града неприведеног планираној намени 
утврђује решењем Градско веће Града Сомбора, на предлог одељења 

надлежног за послове пољопривреде. 

 
Члан 7. 

 У закуп се дају само целе парцеле  грађевинског земљишта 

у јавној својини града неприведеног планираној намени. 
 Изузетно,  када се површина  грађевинског земљишта у 

јавној својини града неприведеног планираној намени  простире тако 

да се наслања на већи број парцела грађевинског земљишта у праву 
својине које власници користе као окућницу тј.башту  постоји 

могућност давања делова парцела истог у закуп - искључиво дела 

предметне парцеле који је  наспрам парцеле власника. 
 Право пречег закупа грађевинског земљишта у јавној 

својини града неприведеног планираној намени у целини или на 

његовом сразмерном делу има лице чија се парцела грађевинског 
земљишта у праву својине наслања на исту или на део исте.  

 

 
Члан 8. 

 Грађевинско земљишта у јавној својини града неприведено 

планираној намени  се издаје у закуп јавним надметањем - 

прикупљањем писаних понуда (у даљем тексту: прикупљање писаних 
понуда) или изузетно, непосредном погодбом на основу Одлуке 

Градског већа Града Сомбора у којој се утврђују услови закупа. 

 Одлуку из става 1 овог члана доноси Градско веће на 
предлог надлежног одељења за комуналне делатности, имовинско-

правне и стамбене послове и одељења надлежног за послове 

пољопривреде. 
  

 

IV ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП 

 

1. Поступак јавног надметања прикупљањем писаних понуда 

 
Члан 9. 

 Градско веће доноси Одлуку о одржавању јавног 

надметања и расписивању јавног огласа  прикупљањем писаних 
понуда за давање  грађевинског земљишта у јавној својини града 

неприведеног планираној намени у закуп на основу предлога 

одељења надлежног за   комуналне делатности, имовинско-правне и 
стамбене послове и одељења надлежног за послове пољопривреде. 

 

Члан 10. 

 Одлука о јавном надметању и расписивању јавног огласа 

прикупљањем писаних понуда за давање  грађевинског земљишта у 

јавној својини града неприведеног планираној намени у закуп (у 
даљем тексту: јавни оглас) објављује се у "Сомборским новинама", на 

сајту града Сомбора, и на огласној табли у згради Скупштине града 

као и на огласној табли у згради сваке месне заједнице, у делу који се 
односи на ту месну заједницу, на територији града Сомбора.  

 Отварање прикупљених писаних понуда  ће се одржати 

најраније осам дана од објављивања јавног огласа. 
 

Члан 11. 

 На јавном надметању прикупљањем писаних понуда имају 
право да учествују сва физичка и правна лица која испуњавају све 

услове прописане јавним огласом. 

 
Члан 12. 

 Јавни оглас за давање у закуп грађевинског земљишта у 

јавној својини града неприведеног планираној намени  прикупљањем 
писаних  понуда садржи нарочито:  

 1. шифре јавног надметања са подацима о грађевинском земљишту у 

јавној својини града неприведеном планираној намени (катастарска 
парцела, катастарска општина, површина, по потреби друге ближе 

податке); 

 2. почетну висину накнаде за давање у закуп  грађевинског 
земљишта у јавној својини града неприведеног планираној намени за 

сваку шифру јавног надметања;  

 3. рок закључења уговора о давању у закуп и последице 
пропуштања;  

 4. рок плаћања цене и последицу пропуштања;  
 5. обавезу подносиоца понуде  да ради учествовања у поступку 

прикупљања писаних понуда, уплати депозит на депозитни рачун 

Града, висину депозита и рок уплате истог, као и последице у случају 
одустанка;  

 6. обавезан садржај понуде и документације које је потребно 

доставити уз понуду;  
 7. рок за подношење понуда; 

 8. место и време одржавања јавног отварања понуда;  

 9. одредбу да подносиоци неблаговремене и непотпуне понуде неће 
моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно да ће 

неблаговремене и непотпуне понуде бити одбачене; 

 10. друге податке и информације од значаја за успешно оглашавање. 
 

Члан 13. 

 Поступак отварања прикупљених писаних понуда 
спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања 

прикупљањем  писаних понуда  за давање у закуп градског 

грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора а које 
се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној 

намени (у даљем тексту: Комисија). 

 Председника и чланове Комисије именује Градско веће 
града Сомбора на основу предлога одељења надлежног за комуналне 

делатности, имовинско-правне и стамбене послове и одељења 

надлежног за послове пољопривреде. 
 Комисија је првостепени орган у поступку доделе 

предметне непокретности у закуп. 

 Комисија доноси правила о поступку спровођења јавног 
надметања за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је 
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у јавној својини Града Сомбора а које се користи као пољопривредно 

земљиште до привођења планираној намени.  

 Стручне и административне послове за комисију у 
поступку јавног оглашавања и закључења уговора о закупу обавља 

одељење надлежно за комуналне делатности, имовинско-правне и 

стамбене послове Градске управе града Сомбора.  
 

Члан 14. 

 Ради учествовања у поступку прикупљања понуда, 
понуђач је дужан да уплати депозит у тачном динарском износу за 

свако јавно надметање појединачно на депозитни рачун  Града, с тим 

да висина депозита мора бити у складу са износом утврђеним у 
јавном огласу. 

 

Члан 15. 

 Понуда за учествовање у поступку јавног надметања 

прикупљањем писаних понуда по расписаном јавном огласу (у даљем 

тексту: понуда) се доставља у затвореној коверти са видљивом 
назнаком на коју локацију - парцелу односно шифру јавног 

надметања  се односи и ко је подносилац пријаве. 

 

Члан 16. 

 Рок за подношење понуда не може бити краћи од 8 дана од 

дана јавног оглашавања. Понуде се достављају одељењу надлежном 
за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове  

Градске управе града Сомбора.  

 
Члан 17. 

 Уз понуду се подноси доказ о уплати депозита, као и изјава 

понуђача да прихвата све услове из јавног огласа. 
 Понуда мора да садржи износ накнаде за узимање у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини града неприведеног 

планираној намени, који је исти или већи од почетног износа 
утврђеног јавним огласом.  

 Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, 

ако није приложена сва документација  како је то предвиђено у овом 
члану, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним 

огласом. 

  
Члан 18. 

 Понуду не могу поднети председник, заменик председника 

нити било који члан комисије. 
 Председник и чланови Комисије, као и њихови заменици, 

дужни су да дају изјаву о непостојању сукоба интереса у односу на 

понуђаче, односно на немају приватни интерес који утиче или би 
могао да утиче на њихово поступање у обављању послова из 

надлежности комисије. 

 
Члан 19. 

 Поступак јавног надметања односно отварања писаних 

понуда је јаван.  
 

Члан 20. 

 Председник комисије отвара седницу комисије, саопштава 

податке о грађевинском земљишту које се даје у закуп и почетни 

износ накнаде за давање у закуп  грађевинског земљишта у јавној 
својини града неприведеног планираној намени . 

 Председник комисије констатује колико је понуда 

примљено и по редоследу приспећа јавно отвара и чита цео текст 
понуде. 

 Председник комисије констатује која документација је 

достављена уз понуду.  
 Комисија утврђује ко су подносиоци понуде, ко је од 

подносилаца понуда присутан да учествује у поступку отварања 

понуда и које су понуде неблаговремене, односно непотпуне.  
 Председник комисије констатује да подносилац 

неблаговремене или непотпуне понуде, не може учествовати у 

поступку јавног надметања. Председник комисије констатује да се 
неблаговремене или непотпуне понуде одбацују.  

 Комисија утврђује који понуђач је понудио највиши износ 

накнаде за давање у закуп  грађевинског земљишта у јавној својини 
града неприведеног планираној намени.  

 Комисија се стара о реду и дужна је да искључи из јавног 

надметања учесника који и после опомене омета и онемогућава јавно 
надметање.  

 Председник комисије објављује када је јавно надметање 

завршено. 
 Сви присутни подносиоци понуда имају право увида у 

поднете понуде. 

 О јавном надметању води се записник који потписују 
председник, чланови Комисије и сви присутни подносиоци понуда. 

 

Члан 21. 

 Најповољнијим понуђачем сматра се учесник јавног 
надметања који понуди највиши износ за стицање права на закуп 

предметне непокретности. Предметна непокретност се издаје у закуп 

најповољнијем понуђачу. 
 Изузетно, лице које има право пречег закупа, ако је 

учествовало у поступку  јавног надметања прикупљањем писаних 

понуда  тј. ако је поднело благовремену и потпуну пријаву иако није 
било најповољнији понуђач може узети у закуп предметно 

грађевинско земљиште ако прихвати да плати понуђену годишњу 

закупнину коју је дао најповољнији понуђач. 
 

 

Члан 22. 

 Комисија доноси одлуку о најповољнијем понуђачу и 

усмено је објављује након завршеног јавног надметања. 

 Сваки од учесника јавног надметања има право да одмах 
након јавног надметања поднесе приговор на записник код Комисије 

која је спроводила поступак јавног надметања, а након објављивања 

одлуке, поднесе приговор Градском већу града Сомбора у року од 
три дана од објављивања одлуке о резултату јавног надметања на 

сајту града Сомбора.  

 Закључак Градског већа града Сомбора по приговорима је 
коначан и писмено се доставља сваком учеснику јавног надметања за 

предметну парцелу.  

 
Члан 23. 

 Најповољнији понуђач је дужан да у року од осам дана од 

коначности одлуке о додели у закуп предметне непокретности уплати 
у корист закуподавца износ постигнут на јавном надметању. 

 Депозит уплаћен пре почетка јавног надметања 

најповољнијем понуђачу се урачунава у годишњу закупнину односно 
износ постигнут на јавном надметању , а осталим учесницима се 

враћа у року од осам  дана након одржаног јавног надметања. 

  
Члан 24. 

 Ако најповољнији понуђач у утврђеном року не уплати у 

корист закуподавца износ постигнут на јавном надметању у року 
наведеном у члану 23, губи право на повраћај уплаћеног депозита.  

 

Члан 25. 

 Комисија је дужна да у року од осам радних дана од дана 

окончања отварања писаних  понуда приспелих по јавном огласу за 

прикупљање понуда, достави одељењу надлежном за  комуналне 
делатности, имовинско-правне и стамбене послове   извештај о 

спроведеном поступку јавног надметања путем прикупљања писаних  

понуда са списком  најповољнијих понуђача. 
 Извештај из претходног става овог члана, обавезно садржи: 

копију јавног огласа, записник о јавном надметању Комисије да се 

закључи уговор о закупу са лицем које је понудило највећу цену и 
обједињен списак најповољнијих понуђача за сваку К.О. 

 Одељење надлежно за комуналне делатности, имовинско-
правне и стамбене послове у сарадњи са и одељењем надлежним за 

послове пољопривреде по пријему извештаја из става 1. овог члана, 

дужно је да исти са предлогом одлуке о најповољнијим понуђачима 
достави Градском већу на разматрање и усвајање. 

 

Члан 26. 

 Услови за спровођење поступка прикупљања писаних 

понуда јавним огласом су испуњени и уколико се на јавни оглас 

пријави само један учесник, у ком случају се грађевинско земљиште 
даје у закуп по понуђеној цени која је иста или већа од почетног 

износа утврђеног огласом. 

 
Члан 27. 

 

 Закупац је дужан да закупнину плати након прихватања  
извештаја о спроведеном поступку јавног надметања путем 

прикупљања писаних  понуда и доношењу одлуке о најповољнијим 

понуђачима од стране Градског већа и то пре потписивања уговора о 
закупу. 

Члан 28. 

 Закупац нема право да предметне непокретности издаје у 

подзакуп. 

 
 

2. Поступак издавања у закуп  непосредном погодбом. 
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Члан 29. 

 Градско веће доноси Одлуку о давању грађевинског 
земљишта у јавној својини града неприведеног планираној намени у 

закуп непосредном погодбом  на основу предлога одељења 

надлежног за  комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене 
послове и одељења надлежног за послове пољопривреде. 

 

Члан 30. 

Изузетно, у одређеним случајевима, када се грађевинско 

земљиште у јавној својини града Сомбора које није приведено 

планираној намени простире тако да га може користити само власник 
суседне парцеле односно више власника суседних парцела које се 

наслањају на предметно грађевинско земљиште или за то постоји 

оправдани интерес града исто се даје у закуп непосредном погодбом. 
Градско веће доноси Одлуку о давању грађевинског 

земљишта у јавној својини града неприведеног планираној намени у 

закуп непосредном погодбом, у одређеним случајевима, и то или  
када се грађевинско земљиште у јавној својини града Сомбора које 

није приведено планираној намени простире тако да га може 

користити само један или више власника суседне/их парцеле/а или за 
то постоји оправдани интерес града. 

Изузетно, на основу предлога који сачињава надлежно 

одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене 
послове у сарадњи са и одељењем  надлежним за послове 

пољопривреде, Градско веће доноси и Одлуку о  давању у закуп 

непосредном погодбом грађевинског земљишта у јавној својини 
града неприведеног планираној намени и то до привођења планираној 

намени  парцела које нису излицитиране у првом односно другом 

кругу јавног надметања прикупљањем  писаних понуда.   
 

IV УГОВОР О ЗАКУПУ 

 
Члан 31. 

 Закупац преузима предметне непокретности у виђеном 

стању након потписивања Уговора о закупу. 
 Изузетно, увођење у посед врши се  само по писаном  

захтеву закупца у року од 15 дана од дана потписивања уговора када 

се о  примопредаји предметне непокретности сачињава  записник у 

који се уносе подаци о утврђеном стању предметне непокретности. 

 Записник о примопредаји потписују закупац и за 

закуподавца радник oдељења надлежног зa комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове. 

 

Члан 32. 

 О закупу предметне непокретности закључује се писани 

уговор.  

 Уговор у име закуподавца потписује градоначелник града 
Сомбора или лице овлашћено од Градског већа. 

  

Члан 33. 

 Уговор из члана 31. ове Одлуке нарочито садржи:   

 1) податке о називу катастарске општине, броју и подброју 
катастарске парцеле, називу потеса, броју катастарског плана, 

постојећем начину коришћења (култури) и катастарској класи 

земљишта;  
 2) време трајања закупа;  

 3) висину закупнине;  

 4) права и обавезе закупца;  
 5) да закупац нема право да изда непокретност у подзакуп,  

 6) да закупац на основу записника о примопредаји преузима 

предметну непокретност у виђеном стању, 
 7) разлоге за отказ уговора;  

 8) разлоге за престанак уговора.  

 Закуподавац нема обавезу рефундирања улагања које 
закупац буде имао на земљишту узетом у закуп, нити накнаду штете 

по том основу у случају раскида уговора или промене површине 

закупљеног земљишта по било ком законском основу односно када 
град Сомбор приступи привођењу намени овог земљишта.  

 

Члан 34. 

 О примопредаји предметне непокретности после престанка 

закупа сачињава се записник који потписују закупац и за закуподавца 

радник oдељења надлежног за  комуналне делатности, имовинско-
правне и стамбене послове. 

 

Члан 35. 

 Закупац је дужан да после истека уговореног рока закупа, 

или истека отказног рока, уколико не напусти предметну 

непокретност, за све време поседовања плаћа накнаду за бесправно 
коришћење, коју решењем одређује  Градско веће града Сомбора. 

 

 

Члан 36. 

 Висину накнаде за коришћење грађевинског земљишта у 

јавној својини града неприведеног планираној намени без правног 

основа утврђује решењем Градско веће Града Сомбора, на предлог 
одељења надлежног за послове пољопривреде. 

 Уколико је познато лице које користи грађевинско 

земљишта у јавној својини града неприведено планираној намени без 
правног основа са истим се закључује вансудско поравнање.  

 Предлог вансудског поравнања, након уплате накнаде из 

става 1. овог члана и његовог потписивања од стране уплатиоца исте, 
одељење надлежнo за послове пољопривреде,  достaвља Градском 

већу. 

 Уколико није познато лице које користи грађевинско 
земљишта у јавној својини града неприведено планираној намени у 

пољопривредне сврхе а без правног основа, одељење надлежнo за 

послове пољопривреде обавезно је да сагласно одредбама градске 
одлуке која регулише ову област скине усев.  

 

 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши одељење 

надлежно за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене 

послове у сарадњи са  одељењем надлежним за послове 
пољопривреде односно у сарадњи тј. преко пољочуварске службе 

града Сомбора. 

 
Члан 38. 

 Евиденцију наплате закупа врши одељење надлежно за 

комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове у 
сарадњи са одељењем надлежним за финансије.  

 Надлежна одељења из претходног става овог члана Одлуке 

једном годишње подносе извештај о наплати закупнине Градском 
већу града Сомбора. 

 Један примерак уговора о закупу грађевинског земљишта у 

јавној својини града које није приведено планираној намени а 
користи се у у пољопривредне сврхе  одељење надлежно за 

комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове 

доставља одељењу надлежном за послове локалне пореске 
администрације. 

 

Члан 39. 

 Уговори о закупу земљишта без плаћања накнаде, који су 

до сада склопљени, а нису у супротности са овом Одлуком, остају на 

снази до истека уговореног рока. 
 

Члан 40. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука o 
начину коришћења пољопривредног земљишта, шума и шумског 

земљишта, неплодног и водног земљишта у јавној својини Града 
Сомбора (  „Сл. лист града Сомбора“ бр. 3/2015).  

  

Члан 41. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

"Службеном листу града Сомбора".  

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  463-12/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                                 Зоран Рус, с.р 
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134. На основу члана 60. 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)  и члана 39. став 1. тачка 6. 
Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2019), 

Скупштина града Сомбора на својој 3. седници одржаној дана 

02.10.2020.  године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

I 

 У Решењу о образовању Комисије за израду Предлога 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта  града Сомбора за 2021. годину ("Сл. лист града Сомбора" 

број 16/2020) у тачки II у ставу 1. тачка 5. се мења тако што се 

уместо речи „Антонио Ратковић“ уносе речи „Борис Буловић". 
  

II 

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

 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  02-322/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                                 Зоран Рус, с.р 

 

 

135. На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима  

("Сл. гласник СРС” бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и “Сл.гласник РС”, бр. 

53/936, 67/93, 48/94, 101/2005, 120/2012 – одлука УС, 84/2013 - одлука 
УС), члана 7., 8., 9., 10. и 11. Уредбе о начину и условима за 

отпочињање обављања комуналне делатности («Сл.гл.РС» бр. 

13/2018, 66/2018 и 51/2019) и члана 39. Статута Града Сомбора 
(“Сл.лист Града Сомбора”, бр. 02/19), Скупштина Града Сомбора на 

својој 3. седници одржаној дана 02.10.2020. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 .  

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања 
комуналних делатности управљање гробљима и сахрањивање и 

погребних делатности, уређивање и одржавање гробаља, изградња 

објеката на гробљу, ред на гробљу и друга питања од значаја за 

обављање наведених комуналних делатности.  

Члан 2. 

Комунална делатност управљање гробљима и сахрањивање 

обухвата: управљање и одржавање гробаља, изградња и одржавање 

гробних поља са гробним местима, односно парцелама за раке и 
гробнице и уређење парцела, розаријума, колумбаријума, осаријума, 

лапидаријума, изградња и одржавање стаза, подизање и одржавање 

зеленила, изградња и одржавање инсталација и уређаја који се налазе 
на гробљу, обезбеђивање, давање на коришћење уређених гробних 

места, и наплату накнаде за коришћење гробног места, покопавање и 

ексхумацију посмртних остатака, остављање пепела покојника, 
одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница-

хладњача, капела са опроштајном двораном, розаријум, 

колумбаријум, осаријум, лапидаријум, јавни тоалет, јавне чесме и 
сл.), одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, одржавање 

чистоће на гробљима.   

Комуналну делатност из става 1. овог члана на територији 

града Сомбора обавља Јавно комунално предузеће "Простор" Сомбор 

(у даљем тексту: Предузеће).  

Осим комуналне делатности управљање гробљима и 
сахрањивање, Предузеће обавља и погребне делатности, које 

обухватају: преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, 

односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена 

установа, институти за судску медицину и патологију, установе 

социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног 
посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, 

крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа 

у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), 
организацију сахране и испраћаја са прибављањем потребне 

документације за организацију превоза и сахрањивања, чување 

посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за 

сахрањивање.  

Погребне делатности из става 3. овог члана, осим 

Предузећа, могу обављати и други привредни субјекти, који 
испуњавају услове прописане Уредбом Владе Републике Србије о 

начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности. 

Члан 3. 

 Под сахрањивањем, у смислу ове одлуке, сматра се 

покопавање посмртних остатака умрлог, односно остављање пепела 

након спаљивања посмртних остатака на одређена места (претинци за 

урне), као и друге радње које се у том циљу предузимају.  

Сахрањивање се врши у складу са одговарајућим 

санитарним прописима, а на начин који одговара пијетету према 
умрлом, достојанству места на коме он почива, и уз поштовање 

осећања сродника умрлог и других особа које су биле блиске са 

умрлим. 

Сахрањивање умрлих се може вршити само на гробљу. 

Члан 4.  

Гробље је земљиште које је одговарајућим урбанистичким 

планом одређено за сахрањивање умрлих. 

Под гробљем у смислу ове Одлуке подразумева се 

земљиште које је Скупштина града Сомбора наменила за 
сахрањивање посмртних остатака умрлих са свим објектима и 

уређајима на њему који служе за сахрањивање. 

Члан  5.  

Јединица локалне самоуправе не може донети одлуку о 

преверавању послова сахрањивања, уређивања и одржавања гробља 

које је у својини цркве или верске заједнице, без сагласности те цркве 

или верске заједнице. 

Уколико црква или верска заједница не да сагласност из 

претнодног става јединици локалне самоуправе, сахрањивање, 
уређење и одржавање гробаља врши верска заједница, односно 

предузеће или предузетник коме верска заједница повери ове 

послове. 

Члан 6. 

Предузеће коме су поверени послови сахрањивања, 

уређења и одржавање гробаља, као и Привредни субјекти који у 
складу са чланом 2. став 4. ове одлуке обављају комуналну деланост, 

дужни су да се у свом раду придржавају закона и одредби ове одлуке, 

као и да испуњавају услове предвиђене Уредбом о начину и условима 

за отпочињање обављања комуналних делатности.  

ОДРЕЂИВАЊЕ ГРОБАЉА 

Члан 7. 

 На територији Града Сомбора сахрањивање се врши на 

следећим гробљима: 

У граду Сомбору: 

 а) Велико православно гробље 

 б) Мало православно гробље 
 в) Велико католичко гробље 

 г) Мало католичко гробље 

 д) Јеврејско гробље 
 ђ) Назаренско гробље 

 

1. У Алекса Шантићу: 
а) Месно гробље 

 

2. У Бачком Брегу: 
а) Месно гробље 

 

3. У Бачком Моноштору: 
а) Месно гробље 
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4. У Бездану: 

а) Доње гробље  

б) Горње гробље 
 

5. У Дорослову: 

а) Месно гробље 
 

6. У Колуту: 

а) Месно гробље 
 

7. У Кљајићеву: 

а) Месно гробље 
 

8. У Растини: 

а) Месно гробље 
 

9. У Риђици: 

а) Православно гробље 
б) Католичко гробље 

 

10. У Светозар Милетићу 
а) Ново гробље 

б) Старо гробље 

 
11. У Станишићу: 

а) Римокатоличко гробље 

б) Православно гробље 
 

12. У Стапару: 

а) Месно гробље 1 
б) Месно гробље 2 

 

13. У Телечкој: 
а) Месно гробље 

 

14. У Чонопљи: 
а) Месно гробље 

 

15. У Гакову: 
а) Месно гробље 

 

СТАВЉАЊЕ ГРОБЉА ВАН УПОТРЕБЕ И 

ПРЕУРЕЂИВАЊЕ ГРОБАЉА 

Члан 8. 

Гробље се ставља ван употребе одлуком Скупштине града 

Сомбора и тиме добија статус неактивног гробља. 

Сахрањивање ће се дозволити на неактивном гробљу у 

случајевима када на истом већ постоји гробно место на коме умрли 

или чланови породице имају право коришћења. 

  Одржавање неактивних гробља поверава се ЈКП „ПРОСТОР“ 

Сомбор.  

  На предлог Предузећа, Скупштина града Сомбора може 

посебном одлуком одредити да се за одређено време не обавља 

сахрањивање на гробљу или делу тог гробља. 

Члан  9. 

 Неактивна гробља на територији града Сомбора су: 
 

1. У Сомбору: 

а) Партизанско гробље   
б) гробље Црвеноармејаца 

в) Јеврејско гробље 

г) Назаренско гробље 
 

2. У Бездану: 

а) Јеврејско гробље 
 

3. У Дорослову 

а) Јеврејско гробље 
б) Старо гробље 

 

4. У Кљајићеву 
а) Немачко гробље 

 

5. У Риђици: 
а) Јеврејско гробље 

б) Немачко гробље 

 

6. У Светозар Милетићу: 

а) Јеврејско гробље 
 

7. У Станишићу: 

а) Јеврејско гробље 
б) Немачко гробље 

 

8. Крушевље 
      а) Заједничко гробље 

 

      9. Гаково 
      а) Немачко гробље 

 

     10. Чонопља 
      а) Јеврејско гробље 

 

     11. Бачки Моноштор 
      а) Јеврејско гробље 

 

     12. Колут 
      а) Немачко гробље 

 

     13. Стапар 
      а) Назаренско гробље 

      б) Немачко гробље. 

Трошкови одржавања неактивних гробља иду на терет Града 

Сомбора. 

 

 

Члан 10. 

 За потребе преуређивања гробља, прекопавање је 

дозвољено под следећим условима: 

- Одлука о прекопавању дела гробља или појединих гробова 

мора се објавити у локалним новинама или у једном од 

дневних листова најмање 6 месеци пре намераваног 
прекопавања. 

- Предузеће је дужно да обезбеди место и пренос посмртних 

остатака умрлих, из гробова за које право коришћења 
гробног места није истекло, на друго место у истом гробљу 

или другом гробљу. 

- Предузеће у случају да преуређивањем гробља уништава 
породичну гробницу, дужно је да носиоцима права 

коришћења гробнице обезбедити другу одговарајућу 

гробницу, осим у случајевима када се по одредбама ове 
одлуке гробница може сматрати напуштеном. 

Право коришћења гробног места које истиче у години 

преуређивања гробља може се продужити. Са овим гробовима 
поступа се на исти начин као и са гробовима за које је право 

коришћења гробног места продужено. 

 

УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ГРОБЉА И 

ГРОБОВА 

 

Члан 11. 

 Гробље сачињава: 

- простор намењен сахрањивању умрлих, 

- простор на гробљу са функционалним објектима за 

сахрањивање. 

 

Члан  12. 

 Простор гробља намењен сахрањивању састоји се од: 

-     гробних поља, 

- редова, 

- гробних места са ознакама, 
- путева и стаза, 

- зелених површина, 

- места за одлагање отпадака, старих венаца, цвећа и др. 

 Простор са функционалним објектима састоји се од: 
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- опроштајне дворане, 

- мртвачница са хладњачом, 

- санитарних просторија. 

Члан  13. 

 Гроб је место за сахрањивање посмртних остатака умрлих. 

 Гробови могу бити: 
- појединачни гробови раке 

- појединачни гробови раке са бетонским оквиром 

- породичне гробнице 
- колективни гробови (колективне раке, колективне 

гробнице) 

-  

Члан  14. 

 Димензије гробног места на гробљима у граду Сомбору и 

насељеним местима су: 

- за сахрањивање 1 лица у истом нивоу или 2 лица у два нивоа (рака 

ширина 1): дужина 280 cm, ширина 150 cm, димензије отвора су 

дужина 220 cm, ширина 90 cm. Минималан размак између споменика 

изграђених на овом типу гроба не може бити ужи од 35 cm. 

- за сахрањивање 2 лица у истом нивоу (рака ширина2): дужина 280 

cm, ширина 210 cm, димензије отвора су дужина 220 cm, ширина 180 
cm. Минималан размак између споменика изграђених на овом типу 

гроба не може бити ужи од 35 cm. 

- за сахрањивање 2 лица у два нивоа (породична гробница ширина 1): 
дужина 280 cm, ширина 190 cm, димензије отвора су дужина 230 cm, 

ширина 140 cm. Минималан размак између споменика изграђених на 

овом типу гробнице не може бити ужи од 35 cm. 

- За сахрањивање 4 лица у два нивоа (породична гробница ширина 2): 

дужина 280 cm, ширина 210 cm, димензије отвора су дужина 230 cm, 

ширина 180 cm. Минималан размак између споменика изграђених на 

овом типу гробнице не може бити ужи од 70 cm. 

 Дубина свих гробних места је 230 cm. 

 Поред стандардних димензија гробних места, могуће је и 
сахрањивање у гробна места која су већих димензија (затечено 

стање). 

Члан  15. 

 Појединачни гробови раке служе за сахрањивање 

посмртних остатака једног или два лица. 

 Породичне гробнице су објекти изграђени од чврстог 
материјала (цигла и бетон) и служе за сахрањивање посмртних 

остатака више лица. 

 Колективни гробови служе као заједнички гроб већем 

броју лица која повезује смрт или нека друга околност. 

Члан  16. 

Гроб може бити и без посмртних остатака (кентаф). 
Кентаф настаје када је неком за живота подигнуто надгробно 

обележје или када тело умрлог није пронађено, па му је подигнуто 

надгробно обележје ради одавања посмртних почасти. 

Члан  17. 

Одржавање надгробних обележја (споменика, хумке и др.) 

дужни су да врше носиоци права коришћења гробних места или 

њихови сродници. 

 Носиоци права коришћења гробних места могу одржавање 
надгробних обележја поверити Предузећу, односно другом правном 

лицу или предузетнику. 

 За одржавање надгробних обележја знаменитих личности 
који немају носиоце права коришћења гробног места, стара се Град 

Сомбор, односно Предузеће. 

Члан  18. 

 За постављање, преправку и уклањање споменика и других 

предмета на гробним местима, потребно је писмено одобрење 

Предузећа. 

 За постављање, преправку и уклањање споменика и других 

предмета на гробним местима знаменитих грађана о чијем 

одржавању се брине град Сомбор, потребно је прибавити сагласност 

надлежног органа Градске управе града Сомбора. 

 Предузећа је дужно да без одлагања обавестити надлежни 
орган Градске управе града Сомбора надлежан за инспекцијске 

послове о извођењу радова без одобрења из става 1. и 2. овог члана. 

Члан  19. 

Носилац права коришћења појединачног гроба раке има 

право означити гроб подизањем спомен обележја у складу са својим 

могућностима и одредбама ове одлуке. 

 Надгробно обележје (оквир са спомеником) може се 

налазити само над гробом и мора се уклопити у прописане димензије 

из члана 14. ове одлуке. 

 На надгробни споменик ставља се натпис (епитаф). Поред 

личних података умрлог и имена ожалошћених, епитаф може да 

садржи и неке друге податке или цртеже и слике умрлих лица. 

 Величина надгробног споменика не сме бити таква да 

угрожава безбедност пролазника и посетилаца суседних гробова, 

мора да омогућава несметан пролаз, те исти мора бити изграђен 

према правилима дефинисаним у члану 14. ове Одлуке. 

Члан  20. 

 На гробовима је дозвољена садња цвећа. 

 На гробовима је дoзвољено постављање клупа, на основу 

прибављене сагласности Предузећа. 

 Забрањено је без дозволе Предузећа садња и уклањање 

дрвећа са гробних места. 

 Дрвеће и украсно шибље које својим растом омета 

нормално коришћење гробних места или омета кретање кроз гробље, 
носилац права коришћења гробног места дужан је одржавати или 

уклонити, по упутству Предузећа. 

 Ако носилац права коришћења гробног места не поступи 

по упутству из претходног става, Предузеће ће извести радове из 

претходног става на терет носиоца права коришћења гробног места. 

Члан  21. 

На гробљу је забрањено подизање и постављање обележја 

или других ознака које нису у вези са сахрањеним лицима на гробљу. 

 Забрањено је постављање обележја на гробним местима, 
споменицима и спомен обележјима који изгледом, знацима или 

натписом вређају патриотска, верска, национална и друга осећања 

грађана. 

Члан  22. 

 Посмртнице (обавештења о смрти лица, месту и времену 

сахране) на гробљу се могу постављати само на огласним таблама и 

на званичној интернет страници Предузећа.  

 Предузеће има право и дужнст да уклони посмртнице са 

огласних табли на гробљу 10 дана након обављене сахране. 

 

РЕД НА ГРОБЉУ 

Члан  23. 

 На гробљу се одржава ред и потпуни мир. 

 Предузеће је дужно да обезбеди ред и мир на гробљу. 

Члан  24. 

 Посете гробљу дозвољене су сваког дана и то: 

- у летњем периоду од 08,00 до 19,00 часова. 
- у зимском периоду од 08,00 до 16,00 часова. 

 Опроштајна дворана у капели на гробљу, уколико је у њој 

изложено тело покојника, мора бити отворена сваког дана и то: 

- у летњем периоду од 09,00 до 18,00 часова. 

- у зимском периоду од 09,00 до 15,00 часова. 

Члан  25. 

 На гробљима је забрањено: 

1. Улажење и задржавање на гробљу ван времена из члана 24. 
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2. Прескакање ограде, гажење зелених поврина, ломљење и 

кидање дрвећа, цвећа и других засада. 

3. Гажење, прљање и скрнављење гробних места. 
4. Наношење штете на надгробним споменицима и 

обележјима. 

5. Вређање успомене на умрлог. 
6. Вређање осећања сродника и пријатеља умрлог. 

7. Нарушавање реда и мира на гробљу. 

8. Увођење животиња на гробље на начин који је супротан 
Одлуци о држању кућних љубимаца на територији града 

Сомбора, 

9. Уношење и вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног 
возила. 

10. Продаја било какве робе на гробљу без одобрења 

Предузећа. 
11. Испраћај уз коришћење музичких инструмената или носача 

звука могућ је једино уз претходно прибављену сагласност 

Предузећа. 
 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ГРОБЉУ 

Члан 26. 

 На гробљима се могу изводити следећи грађевински 

радови: 

- изградња гробница, 
- изливање или монтирање украсног оквира над гробом или 

гробницом од вештачког или природног камена, 

- постављање надгробног споменика од вештачког или 
природног камена, 

- поправка украсних оквира и споменика,  

- рибање или глачање украсних оквира и споменика. 

 Радове из става 1. алинеја 1. овог члана (подземни радови) 

може вршити само Предузеће, односно друго привредно друштво или 

предузетник коме Предузеће повери обављање ових послова. 

 Грађевинске радове из става 1. алинеја 2., 3., 4. и 5. може 

изводити привредно друштво или предузетник регистрован за 

обављање ових послова, а на основу писмене сагласности - одобрења, 

коју издаје Предузеће. 

 За чланове своје уже породице (брачни друг, деца, 

родитељи, бабе и деде) грађевинске радове из става 1. алинеја 2., 3., 4. 
и 5. могу изводити и квалификована стручна лица (грађевински 

радници) с тим да су пре издавања писмене сагласности – одобрења, 

дужни да Предузећу ставе на увид доказ о квалификованости и 

сродству са носиоцем права коришћења гробног места. 

Члан  27. 

 Грађевински радови за које је прибављена писмена 
сагласност у смислу члана 26. ове одлуке, могу се изводити под 

следећим условима: 

- сваког радног дана у периоду од 09,00 до 16,00 часова, 
- при извођењу грађевинских радова мора се сачувати  ред и 

мир на гробљу, 

- извођење грађевинских радова мора се привремено 
обуставити за време сахране или извођења верског обреда 

у близини места извођења радова, 
- грађевински материјал за извођење радова на гробљу држи 

се на месту које одреди Предузеће, 

- по завршетку радова, преостали грађевински материјал 
мора се уклонити са гробља најкасније у року од 24 часа, а 

површина на којој се материјал налазио мора се довести у 

првобитно стање, 
- за превоз материјала до гробног места где се изводе радови 

могу се користити само путеви и стазе које одреди 

Предузеће. 

Предузеће може да забрани извођење грађевинских радова 

на гробљу или делу гробља у одређено доба дана или дане, 

посебно у дане значајних верских празника. 

 Предузеће ће забранити извођење радова на гробљу 

извођачу радова који се не придржава одредби ове одлуке о извођењу 

грађевинских радова. 

 

Члан  28. 

Писмену сагласност за извођење грађевинских радова на 

гробљу издаје Предузеће. 

Писмена сагласност се издаје Привредном друштву, 
предузетнику или другом привредном субјекту (извођачу радова), уз 

претходно писмено одобрење корисника гробног мета.  

Писмена сагласност из става 1. овог члана садржи: 

- податке о носиоцу права коришћења гробног места, 

- податке о гробном месту на којем ће се изводити радови, 

- врсту радова који ће се изводити, 
- време почетка и завршетка радова. 

Извођач радова дужан је Предузећу да прикаже писмену 

сагласност пре почетка извођења радова. 

Предузеће врши контролу извођења радова. 

Предузеће ће без одлагања обавестити одељење Градске 

управе града Сомбора надлежано за инспекцијске послове о извођењу 

радова без писмене сагласности из става 1. овог члана. 

Предузеће може одредити Забрану градње извођачу радова 

који се не придржава правила грађења предвиђених у члановима 14. и 

19. ове Одлуке.  

Забране градње из претходног става траје до отклањања 

недостатака у смислу чланова 14. и 19. ове Одлуке, а најдуже до 

годину дана. 

Поступак за одређивање Забране градње уређује се 

посебним правилником Предузећа. 

Издавање писмене сагласности и контрола извођења 

радова врши се уз накнаду. 

Одлуку о висини накнаде за издавање писмене сагласности 

доноси Надзорни одбор Предузећа. 

 

 

Члан  29. 

Предузеће изводи све радове и услуге на гробљу, осим 

оних радова и услуга, које у складу са овом одлуком могу изводити и 

друга привредна друштва и предузетници. 

 За извршене радове и услуге Предузећу припада накнада. 

 Висину накнаде за радове и услуге одређује Предузеће.  

 

ПРЕВОЗ ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА УМРЛИХ 

Члан  30. 

Посмртни остаци умрлог могу се превозити: 

- између насељених места, 

- унутар града, односно насељеног места, 

- унутар гробља. 

Члан 31. 

 Превоз посмртних остатака између насељених места врши 
се специјалним погребним моторним возилом или средствима јавног 

превоза (железницом, авионом). 

 Превоз посмртних остатака унутар града, односно 
насељеног места, врши се искључиво специјалним погребним 

моторним возилима. 

 Превоз посмртних остатака унутар гробља врши се 

специјалним колицима или на рукама. 

Члан 32. 

 Превоз посмртних остатака умрлих врши се у металним 

или дрвеним мртвачким сандуцима или у PVC здравствено-

обдукционој врећи. 

 Превоз посмртних остатака након ексхумације подлеже 

посебним условима и може се вршити само у херметички затвореним 

лименим сандуцима који се могу ставити у дрвени сандук. Ако су 
посмртни остаци били у земљи дуже од 10 година, превоз истих може 

се вршити у дрвеним сандуцима. 
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 Превоз посмртних остатака умрлих од заразних болести 

подлеже посебним мерама заштите и врши се у херметички 

затвореним лименим сандуцима смештеним у дрвени сандук. 

 Превоз урни са пепелом не захтева посебне услове превоза. 

Члан 33. 

 За превоз посмртних остатака умрлих изван места где је 

лице умрло издаје се спроводница. 

 Спроводницу издаје здравствена установа где је смрт 

наступила, лекар опште праксе или мртвозорник који је смрт 

констатовао. 

Спроводницу за превоз посмртних остатака умрлих од 

заразних болести и ексхумираних посмртних остатака издаје 

санитарни инспектор. 

Члан 34. 

 По утврђеној смрти, посмртни остаци умрлог превозе се у 

мртвачницу на гробљу.  

Приликом преноса посмртни остаци морају бити смештени 

у мртвачки сандук. 

 Предузећа је дужно да обезбеди превоз посмртних 

остатака сваког дана у времену од 00 до 24 часа. 

 Превоз посмртних остатака умрлог у мртвачницу мора се 
извршити у року од 12 часова од момента наступања смрти, односно 

од констатовања смрти од стране здравствене службе, односно 

мртвозорника. 

Члан 35. 

 У случају да се сахрана има обавити у граду Сомбору на 

гробљу на којем није изграђена хладњача, посмртни остаци умрлог 
лица преносе се у мртвачницу на Великом православном гробљу, 

Великом католичком гробљу или у расположиву покретну хладњачу, 

одакле се исти најкасније један сат пре времена одређеног за сахрану 

преносе на гробље на којем ће се извршити сахрана и смештају у 

просторију одређену за испраћај посмртних остатака. 

Члан 36. 

Приликом превоза посмртних остатака до гробља у граду 

Сомбору, забрањено је формирање погребних поворки. 

 У насељеним местима при превозу посмртних остатака на 

гробље, допуштено је формирање погребних поворки. 

 

САХРАЊИВАЊЕ 

Члан 37. 

 Предузећа је дужно да обезбеди услуге сахрањивања 

умрлих сваког дана, осим недеље и првог дана државног празника. 

 Сахрањивање могу да прате световни или верски обреди 

којима се одаје пошта умрлом лицу. 

Члан 38. 

 Сахрањивању се не може приступити пре истека рока од 24 

часа од момента констатовања смрти од стране здравствене службе, 

односно мртвозорника. 

 Сахрањивање се има обавити, од момента наступања 

смрти, најкасније у року од 72 часа. 

 Санитарни инспектор може издати дозволу да се 
сахрањивање може извршити пре истека рока од 24 часа из става 1. 

овог члана, у случају када је смрт наступила на начин  који је чини 

потпуно извесном. 

 Санитарни инспектор може (на захтев сродника или из 

других оправданих разлога) издати дозволу да се сахрана изврши ван 

рока од 72 часа из става 2. овог члана. 

 Могуће је сахранити покојника и после наведеног рока из 

става 2. овог члана у посебим случајевима као што су превоз 
покојника из иностранства; вршење обдукције; вршење кремације 

посмртних остатака и др. 

 У случајевима елементарних непогода, природних 

катастрофа, рата и сличног, Предузеће може наложити другачије 

рокове и начин сахрањивања у односу на одредбе ове Одлуке.  

 

Члан 39. 

Дозволу за сахрањивање на одређеном гробљу издаје 
Предузеће на основу пријаве смртног случаја оверене од стране 

лекара. 

 Предузеће не може издати дозволу за сахрањивање из 
претходног става, пре него што носилац права коришћења гробног 

места, или лице које оно овласти, не да писмено одобрење да се 

умрли може сахранити у раку или гробницу.  

Носилац права коришћења гробног места се сахрањује у 

гробно место које одреди лице које је одређено за његову сахрану.  

У случају када гробно место има више носилаца права 

коришћења, потребна је сагалсност свих носилаца. 

 У случају када је носилац права коришћења гробног места 

непознат или недоступан, Предузеће ће издати дозволу за 
сахрањивање, на основу писмене изјаве лица, којом оно под 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу себе 

легитимише као носиоца права коришћења гробног места или као 

овлашћено лице. 

Члан 40. 

 О сахрани посмртних остатака умрлог дужна су се старати 
лица која су према постојећим прописима или уговором о 

доживотном издржавању била дужна да се старају о њему за живота. 

 Ако не постоје лица из претходног става или ако она неће 
или нису у могућности да обезбеде сахрањивање или уколико је лице 

било штићеник Центра за социјални рад Сомбор, сахрањивање и 

обезбеђивање погребне опреме ће обавити ЈКП „Простор“ Сомбор на 
терет средстава социјалне заштите одређених за ове намене у буџету 

града Сомбора, у складу са важећим ценовником. 

 Максимална висина трошкова из става 2. овог члана 
утврђује се на почетку сваке буџетске године Одлуком о буџету града 

Сомбора. 

Члан  41. 

 Време одржавања сахране одређује Предузеће у складу са 

одредбама ове одлуке и жељама сродника умрлог. 

Члан  42. 

У граду Сомбору и насељеним местима посмртни остаци 

умрлог се излажу на одру у опроштајној дворани, најкасније 1 сат пре 

термина за сахрану. 

 За време док су посмртни остаци изложени на одру, 

грађанима је дозвољено одавање поште умрлом. 

 Ако је смрт наступила услед заразне болести забрањено је 
излагање умрлог, а морају се предузети и друге прописане мере 

заштите. 

Члан  43. 

 Гробно место за сахрањивање посмртних остатака умрлог 

одређује Предузеће под једнаким условима, осим у случајевима 

постојања породичног гробног места. 

 

Члан  44. 

 Копање гроба или отварање породичне гробнице врши 

Предузеће, најкасније на дан одређен за сахрану и исти мора бити 

јасно обележен ради избегавања повреда посетилаца гробља. 

 Затрпавање раке, односно затварање породичне гробнице 

врши Предузеће, одмах након смештања посмртних остатака у гроб, 

односно гробницу. 

Члан  45. 

Предузеће је дужно да стручно и савесно изврши послове 

из претходног члана, посебно ако је потребно вршити демонтирање 

делова надгробног споменика (скидање поклопне плоче и сл.). 
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 Ако Предузеће утврди да постоји реална опасност да због 

старости или других објективних разлога може доћи до оштећења 

споменика приликом отварања или затварања, о истом ће одмах 

обавестити носиоца права коришћења гробног места. 

 У случају из претходног става, носилац права коришћења 

гробног места може дати писмену изјаву да се Предузеће ослобађа 
одговорности за евентуалну штету на споменику насталу приликом 

отварања и затварања споменика или за ове послове ангажовати 

друго предузеће, односно предузетника каменорезца о свом трошку. 

Члан  46. 

Предузеће одговара за штету на гробном месту, осим ако 

докаже да је штета настала услед више силе или радње трећег лица 

или радње носиоца права коришћења гробног места. 

Предузеће не одговара за штету насталу кршењем кућног 

реда на гробљима радњама трећег лица или радњама носиоца права 

коришћења гробног места. 

 О насталој штети на гробном месту, Предузеће је дужно 

писменим путем обавестити носиоца права коришћења гробног 

места. 

Члан  47. 

 Предузеће је дужно да обезбеди да се опроштај од умрлог 
обави сагласно његовим жељама, жељама његових сродника, а у 

складу са важећим прописима. 

Члан  48. 

 Сахрањивање верника може се обавити по правилима 

религије којој припадају. Ово подразумева: 

- ношење и постављање верских симбола, 
- одржавање верског обреда уз учешће свештеног лица, 

- организовање одавања почасти по правилима религије. 

Приликом сахране нису дозвољене верске активности које 

су у супротности са санитарно-техничким прописима. 

Члан  49. 

 Одржавање говора и верских обреда дозвољено је вршити 
у опроштајној дворани, на платоу испред капеле, као и изнад самог 

гробног места. 

 Предузеће је дужно да обезбеди техничке услове за 

одржавање говора и верских обреда. 

Члан  50. 

 У гроб се поред сандука са посмртним остацима умрлог 

могу одлагати урне са пепелом умрлих. 

Члан  51. 

 У складу са проценом и потребама, Предузећа може 
изградити посебне објекте, розаријуме и колумбаријуме, за смештај 

урни са пепелом. 

Члан  52. 

 Забрањено је заједно са посмртним остацима умрлог, 

сахрањивати накит веће вредности и друге драгоцености. 

Члан  53. 

 Предузће је дужно да води евиденцију сахрањених на 

гробљу као трајни документ. 

 Евиденција сахрањених садржи: 

- име и презиме сахрањеног лица, 

- место и датум рођења, 
- место и време смрти, 

- назив гробља и ознаке гробног места. 

Члан  54. 

 Под услугом сахрањивања подразумевају се следеће 

услуге: пренос покојника до капеле унутар града, ископ раке и 

затрпавање исте са формирањем хумке или отварање и затварање 
гробнице, коришћење капеле на гробљу, пренос покојника, венаца и 

цвећа колицима до гробног места у пратњи униформисаних људи, 

спуштање покојника у гробно место, коришћење озвучења у капели, 

коришћење хладњаче и др. 

 Радници који врше услугу сахрањивања морају носити 

пригодну свечану униформу. 

 Услуга сахрањивања врши се уз накнаду коју одређује 
Предузеће, на коју сагласност даје надлежни орган Градске управе 

града Сомбора. 

 

КОРИШЋЕЊЕ ГРОБНОГ МЕСТА 

Члан  55. 

 Право коришћења гробног места састоји се у: 

- праву на сахрањивање на одређеном гробном месту, 

- праву на подизање надгробног обележја и надгробног 

споменика, 

- праву на одржавање, поправку и преуређивање гробног 

места, могућност продужења ових права,  

- право на уклањање посмртних остатака умрлих и  

- права на уклањање надгробног обележја и споменика. 

Члан 56. 

 Право коришћења гробног места стиче се закључењем 
уговора између Предузећа и лица коме се гробно место даје на 

коришћење. 

 Уговором се одређује гробље, врста гробног места, ознаке 
гробног места, цена и друга међусобна права и обавезе носиоца права 

коришћења гробног места и Предузећа. 

 Уговор се закључује на одређено време од 10 година, с тим 

да се исти може неограничени број пута продужити. 

 За коришћење гробног места плаћа се накнада коју 

одређује Предузеће, а на коју сагласност даје надлежни орган 

Градске управе града Сомбора. 

 Накнада из претходног става плаћа се за период од 10 

година након закључења уговора о коришћењу гробног места, а 
након истека тог периода иста се плаћа за предиод од 1(једну) или 

више година по избору носиоца права коришћења гробног места. 

 

Члан  57. 

 Право коришћења гробног места не може бити предмет 

промета. 

 Забрањено је отуђити или заложити гроб. 

 Гробно место и надгробно обележје не могу бити предмет 

судског извршења. 

Члан  58. 

 Право коришћења гробног места се наслеђује. 

 У наслеђивању овог права примењују се општа начела 

законских одредби о наслеђивању и одредбе ове одлуке. 

 У случају смрти лица, носиоца права коришења гробног 

места, његови наследници, утврђени решењем о наслеђивању, 

сматрају се носиоцима права коришћења гробног места. 

 Ако има више лица истог степена сродства, наследници 

могу споразумно одредити једног од њих за заједничког 
пуномоћника, примерак пуномоћја који је оверен код Јавног 

бележеника дужни су да доставе Предузећу. 

 Сукорисници се могу одрећи права коришћења гробног 

места у корист једног од сукорисника. 

 Одрицање од права коришћења из претходног става овог 

члана врши се давањем писмене изјаве Предузећу. 

 Пренос права коришћења гробног места могућ је између 

сродника без накнаде, уколико исти имају заједничке претке који 

почивају на том гробном месту, а није им решењем о наслеђивању 

утврђено сукорисништво над тим гробним местом. 

Члан  59. 

 Право разведених брачних другова на коришћење гробног 

места, ако нема споразума, решава се одлуком суда. 
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Члан 60. 

Санитарни инспектор на основу мишљења грађевинског 

инспектора може забранити даље сахрањивање у породичну 
гробницу, ако постоји опасност да се иста сруши или ако је у таквом 

стању да због дотрајалости и неодржавања није подесна за даље 

сахрањивање. 

 

ВРЕМЕ ПОЧИВАЊА И ПРЕКОПАВАЊА ГРОБОВА 

 

 

Члан 61. 

Време обавезног санитарног почивања посмртних остатака 

умрлог износи 10 година. 

 За време обавезног санитарног рока почивања нису 

дозвољена прекопавања гроба (есхумације), осим у случајевима 

предвиђеним овом одлуком. – (чланови 72.-75. Одлуке) 

Члан 62. 

 Под прекопавањем гроба подразумева се уклањање 
посмртних остатака сахрањених из гроба и уклањање надгробног 

обележја. 

 Прекопавање гроба може вршити искључиво Предузеће. 

Члан 63. 

 Неће се дозволити продужење права коришћења на 

одређеном гробном месту у следећим случајевима: 

- ако је гробље стављено ван употребе или је у складу са 

детаљним урбанистичким планом гробља то гробно место 

стављено ван употребе. 
- ако носилац права коришћења гробног места није измирио 

обавезе из претходног периода. 

Члан 64. 

 Предузеће мора писменим путем обавестити носиоца права 

коришћења гробног места о истеку рока права коришћења гробног 

места и могућностима даљег продужења овог права, као и 

последицама непродуживања. 

 Ако су носиоци права коришћења гробног места непознати 

или је непозната адреса носиоца права коришћења гробног места, 
Предузеће може обавештење из претходног става објавити у 

локалним новинама, дневној штампи, на својој званичној интерет 

страници или истицањем истог на надгробном споменику. 

 Обавештењем из става 1. и 2. овог члана оставља се рок од 

годину дана, у коме носиоци права коришћења гробног места могу 

продужити рок почивања. Овај рок тече од дана доставе писменог 
обавештења носиоцу коришћења гробног места, од дана објављивања 

у дневној штампи или од дана истицања обавештења на надгробном 

споменику. 

Члан 65. 

 Ако носилац права коришћења не продужи право 

коришћења гробног места Предузеће може уклонити надгробни 

споменик са гробног места. 

У случају из претходног става, Предузеће ће извршити 

ископ посмртних остатака сахрањеног из гроба са кога је уклоњен 

надгробни споменик. 

Овако ископани посмртни остаци одлажу се у осаријум 
или колективну гробницу, док ће се уклоњени надгробни споменик 

одложити  у лапидаријум.  

Под колективном гробницом из претходног става 
подразумева се гробница за одлагање посмртних остатака из 

прекопаних гробова. 

Члан 66. 

 Непродужањем права коришћења гробног места, 

уклањањем надгробног обележја и ексхумацијом посмртних остатака 

умрлих, носилац права коришћења гробног места губи право 

коришћења гробног места.  

Члан 67. 

 Сматраће се да је гроб напуштен: 

- ако није продужен рок почивања у смислу члана 56. ове 

Одлуке. 

 У случају да напуштени гроб није прекопан, претходни 

носилац права коришћења може поново стећи право коришћења тог 

гробног места, под условом да прво измири све обавезе које терете 
гробно место (неплаћена накнада за продужено почивање - 

одржавање гробља за период од дана истека претходне уплате) и 

уплати накнаду за текућу годину. 

 

 

Члан 68. 

 Предузеће може извршити прекопавање напуштених 

гробова. 

 Одлуку о прекопавању гроба доноси Надзорни одбор 

Предузећа.  

 Прекопавање гробова врши се у присуству комисије коју 

образује надлежни орган Градске управе града Сомбора. 

 Приликом прекопавања мора се поштовати пијетет 

сахрањених и морају се применити све прописане санитарне мере. 

 Посмртни остаци из прекопаних гробова морају се 
одложити у осаријум или колективну гробницу за одлагање 

посмртних остатака из прекопаних гробова.  

 Предузеће je дужнo да води евиденцију о посмртним 

остацима смештених у осаријум или колективну гробницу. 

Члан 69. 

 Одредбе члана 67. и 68. ове одлуке примењиваће се и на 
право коришћења породичних гробница, с тим што након 

прекопавања Предузеће има право слободно располагати гробницом. 

Члан 70. 

 Споменици од нарочите уметничке или историјске 

вредности и гробови знаменитих личности стављају се под заштиту 

града Сомбора. 

 Ови гробови неће се прекопавати и о њиховом одржавању 

стара се град Сомбор, у случају да исти немају носица права 

коришћења гробног места. 

 Стављање гробова под заштиту врши се на предлог 

посебне комисије коју именује надлежни орган Градске управе града 

Сомбора. 

 Предузеће је дужно да води посебну евиденцију и бригу о 

гробовима из става 1. овог члана. 

Члан 71. 

 Носилац права коришћења гробног места може из 

одређених разлога (промена места пребивалишта и сл.) празно гробно 

место (ексхумирани посмртни остаци и уклоњен надгробни 
споменик) за које није истекао рок права коришћења гробног места, 

вратити Предузећу. 

 Предузеће ће у случају из става 1. овог члана закључити 
споразум о повраћају гробног места и исплатити носиоцу права 

коришћења гробног места накнаду у износу од 70% од процењеном 

вредности у зависности од стања гробнице. 

 Замена или враћање некоришћеног гробног места или 

гробнице могуће је уз процену Комисије коју образује Предузеће. 

 Замена или враћање некоришћеног гробног места или 

гробнице могуће је без накнаде уз писмену сагласност носиоца права 

коришћења гробног места. 

 

ЕКСХУМАЦИЈА 

 

Члан 72. 

 Под ексхумацијом подразумева се ископавање посмртних 

остатака умрлих. 
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 Ексхумације се врше: 

 - ради судског вештачења, 

 - због преуређења или премештања гробља, 
 - ради преношења посмртних остатака и њиховог сахрањивања 

на друго гробно место. 

 - ради кремирања посмртних остатака, 
 - ради сахрањивања посмртних остатака новоумрлог лица у исти 

гроб. 

 Ексхумација, осим ексхумације за потребе судског 
вештачења и ексхумације посмртних остатака који су покопани дуже 

од 10 година, не може се вршити у времену од 1. маја до 30. 

септембра. 

 

Члан 73. 

Посмртни остаци сахрањеног могу се ископати и пренети 
на друго гробље по претходно прибављеној сагласности органа 

Градске управе града Сомбора надлежног за комуналне послове и 

одобрења органа надлежног за послове санитарне инспекције, ако је 

обезбеђено друго гробно место за сахрану. 

Ископавање посмртних остатака умрлог лица се врши у 

присуству санитарног инспектора који утврђује да ли се ископавање 
и преношење посмртних остатака умрлог лица обавља на начин и под 

условима који су прописани правилником којим су дефинисани 

услови и начин поступања са посмртним остацима умрлог лица. 

У дозволи за ексхумацију одредиће се услови за вршење 

ексхумације. 

 

Члан 74. 

 Ексхумацију може вршити искључиво Предузеће. 

 При вршењу ексхумације морају се обезбедити хигијенско 

техничке мере заштите. 

 Ексхумација се може вршити у времену почев од 06,00 

часова и мора се завршити до 08,00 часова, односно до времена 

отварања гробља за посете. 

Члан 75. 

 Трошкове ексхумације сноси лице, односно орган по чијем 

захтеву је извршена ексхумација. 

 Цену услуге ексхумације одређује Предузеће. 

 

 

ГРОБЉА БОРАЦА 

Члан 76. 

 У циљу очувања успомене на жртве рата и одавања дужне 

почасти палим борцима, основани су: 

 - Партизанско гробље, 
 - Гробље црвеноармејаца, 

 - Заједничка гробница бораца из Првог светског рата. 

 Гробља из става 1. овог члана су ван употребе. 

 Изузетно, на основу одобрења надлежног органа Градске 

управе града Сомбора на ова гробља могу се сахрањивати посмртни 

остаци бораца. 

Члан 77. 

 Трошкове уређења и одржавања гробаља и заједничке 

гробнице из члана 76. ове одлуке сноси Град Сомбор. 

 Уређење и одржавање гробаља и гробнице из члана 76. 

врши се на основу програма који доноси Предузеће, а који усваја 

надлежни орган Градске управе града Сомбора. 

Члан 78. 

 О гробовима бораца на гробљима бораца и на другим 

гробљима и местима води се посебна евиденција. 

 Ову евиденцију води JKП „Простор“ Сомбор.  

Члан 79.  

Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак 

изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из 

члана 2. 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 од 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. 

Члан 81. 

 У случају прекида рада услед штрајка, Предузеће је дужно 

да обезбеди минимум процеса рада, и то: 

 - преузимање, превоз, пренос и смештај умрлог на гробљу. 

 - копање, односно отварање гроба. 

 - сахрањивање. 

НАДЗОР 

Члан 82. 

 Надзор над применом одредаба ове одлуке веши 

организациона јединица Градске управе надлежна за комуналне 

послове и надлежне инспекцијске службе.  

 О уоченим недостацима и проблемима у примени ове 
одлуке, органи из претходног става обавестиће надлежне органе 

Градске управе града Сомбора и предузети друге мере за отклањање 

уочених недостатака укљујујући и подношење прекршајних пријава. 

Члан 83. 

Послове инспекцијског надзора на применом ове одлуке, 

обавља комунални инспектор. 

У вршењу инспкцијског надзора, комунални инспектор је 

овлашћен да решењем наложи предузимање у одређеном року, 

неопходних мера ради откалањања неправилности којима је дошло 

до повреда одредаба ове одлуке. 

Ако се лице коме се мере налажу не налази на лицу места, 

решење из става 2.овог члана, може се донети и без саслушања. 

Жалба на решење из става 2. овог члана не одлаже 

извршење. 

За прекршаје прописане овом одлуком комунални 
инспектор овлашћен је да изда прекршајни налог за прекршаје 

прописане овом одлуком. 

Члан 84. 

 

Комунално полицијске послове обавља комунални 

полицајац. 

Комунални полицајац у обављању комунално полицијских 

послова, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен је да изда 

прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком. 

  Уколико комунални полицајац у обављању комунално 

полицијских послова, уочи повреду прописа из надлежности другог 

органа, обавестиће о томе, писаним путем, надлежни орган. 
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 85. 

 Новчаном казном од 150.000,00  динара казниће се за 

прекршај Предузеће, предузеће које обавља погребне услуге: 

1. Ако за извршене услуге наплати корисницима већи износ 

од накнаде  одређенеу складу са одредбама ове одлуке (члан 
29.), 

2. Ако изда дозволу за сахрањивање ван рокова утврђених 

овом одлуком ( члан 38.), 
3. Ако у граду Сомбору или насељеном месту где је на 

гробљу изграђена  мртвачница не изврши пренос 

покојника у року утврђеном овом одлуком (члан 
     34. став 3.), 

4. Ако не води евиденцију сахрањених на гробљу (члан 53.), 

5. Ако изврши превоз посмртних остатака без спроводнице 
(члан 33.), 

6. Ако не обезбеди посете гробљу или не држи опроштајне 

дворане отворене у  складу 

     са одредбама ове одлуке (члан 24. став 1. и 2.), 

7. Ако изда дозволу за сахрањивање у постојећи гроб или 

гробницу супротно  одредбама ове одлуке (члан 40.), 
8. Ако изврши ексхумацију супротно одредбама ове одлуке 

(чланови 73, 74 и 75). 

Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај из става 

1. овог члана  предузетник  који обавља погребне услуге. 

 Новчаном казном од 25.000,00  динара казниће се за 

прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице Предузећа, 

предузећа које обавља погребне услуге или предузетника. 

Члан 86. 

 Новчаном казном од 150.000,00  динара казниће се за 

прекршај  правно лице: 

1. Ако превоз посмртних остатака умрлог изврши супротно 

одредбама ове одлуке (члан 37.). 

2. Ако изврши излагање посмртних остатака умрлог од 

заразне болести (члан 42. Став 3.). 

3. Ако сахрањивање изврши ван гробља (члан 5.). 

 Новчаном казном од 25.000,00  динара за прекршаје из става 1. 

овог члана казниће се   физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу: 

Члан 87. 

 Новчаном казном од 25.000,00 динара и забраном 

обављања грађевинских радова на гробљима на територији града 

Сомбора, казниће се за прекршај: 

1. Инвеститор и извођач радова на гробљу ако грађевинске 

радове изводи без  дозволе или супротно издатој дозволи 

(члан 26. и чланови 27, 28. и 29), 

2. Физичко лице ако без дозволе Предузећа врши ископавање 

предмета и посмртних остатака из гробног места (члан 75.), 

3. Физичко лице који уништи надгробно обележје (члан 25. 

став 1. тачке 3. и 4.). 

Члан 88. 

 Новчаном казном од 6.000,00динара казниће се за 

прекршај физичко лице: 

1. Ако учини прекршај из члана 25. став 1. тачка 1, 2, 3, 4, 7, 8, 

9, 10, 11,  ове Одлуке. 

2. Ако без дозволе или противно издатој дозволи, на гробу 
сади или вади дрвеће или поставља друге предмете (члан 20. 

и 21.). 

3. Ако на гробљу посмртнице поставља ван огласних табли 
(члан 22.). 

4.Ако својим понашањем на сахрани вређа успомену на                  

умрлог или осећања 
   родбине или пријатеља умрлог (члан 25. став 1. тачке 5. и 6.), 

5.Ако формира погребну поворку супротно одредбама ове 

одлуке (члан 36.), 
6.Ако са посмртним остацима сахрани накит и друге предмете 

веће вредности  (члан 52.). 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 89. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о 

сахрањивању и гробљима објављена у „Службеном листу СО 
Сомбор“ број 08/2005, „Службеном листу града Сомбора“ број 6/13 и 

7/17. 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  352-1296/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                                     Зоран Рус, с.р 

 

 
136. На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016- др. 

закон и 47/2018), члана 73. став 3. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр.99/09,и 

67/2012- Одлука УС и 18/2020-др.закон), члану 13. Закона о регистру 

просторних јединица и Адресном регистру („Сл.гласник РС“, бр. 
9/2020), члану 22. тачка 5. Закона о националним саветима 

националних мањина („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 20/2014- Одлука 

УС, 55/2014 и 47/2018), члану 3. став 2. Закона о службеној употреби 
језика и писма („Сл.гласник РС“, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 

101/2005, 30/2010, 47/2018 и 48/2018-испр.), члана 11. Закона о 

заштити права и слобода националних мањина („Сл.лист СРЈ“, 
бр.11/2002, „Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003- Уставна повеља и „Сл.гласник 

РС“, бр. 72/2009-др.закон, 97/2013-одлука УС и 47/2018), члана 9. 

Одлуке о месним заједницама на територији града Сомбора („Сл. 
лист града Сомбора“, бр. 22/2020) и на основу члана 6., 39. и члана 

11. Статута Града Сомбора („Службени лист Града Сомбора“ број 

2/2019) и уз претходну сагласност Покрајинског секретаријата за 
регионални развој, међурегионалу сарадњу и локалну самоуправу 

број 141-015-1/2020-03-8 од 20.05.2020.год., Скупштина града 

Сомбора је, на 3. седници, одржаној дана 02.10.2020. године,  донела: 
 

О Д Л У К У 

о првим изменама и допунама Одлуке 

о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима 

на територији града Сомбора 

 
Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању назива дела улица и заселака у 

насељеним местима на територији града Сомбора („Сл.лист Града 
Сомбора“, бр. 11/19) у члану 2. тачка 16. додаје се нови став који 

гласи: 

„УЛИЦА 109 
- за улицу која почиње од постојеће улице Уроша 

Предића, а између катастарских парцела бр.8739/1 и 8737/16 и иде 

дуж катастарских парцела бр. 8738/7, 8738/2, 8737/2 и завршава на 
делу катастарске парцеле бр. 6634/34 а између катастарских парцела 

бр. 6634/35 и 6634/37, све у к.о.Сомбор 1 утврђује се назив: „МИРЕ 

РАДАКОВИЋ“, „MIRE RADAKOVIĆ“, „MIRA RADAKOVIĆ 

UTCA“.“  

 

Члан 2. 

У члану 4. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 

„ О спровођењу првих измена и допуна Одлуке стараће се 
Градска управа града Сомбора и Републички геодетски завод- 

Служба за катастар Сомбор.“ 

 
Члан 3. 

У члану 5. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 

„ За спровођење првих измена и допуна Одлуке средства 
ће се обезбедити из буџета Града Сомбора.“ 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сомбора“. 

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  015-12/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                 Зоран Рус, с.р 
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137. На основу члана 13. став 1. и члана 21(с1)  Закона о 

комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" број 88/11, 104/16 и 
95/2018) и члана 39. Статута града Сомбора ("Службени лист града 

Сомбора", број 2/2019), Скупштина града Сомбора је на 3. седници 

одржаној дана 02.10.2020. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

 О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 

 

 Члан 1. 

 
У Одлуци о одржавању чистоће на територији града Сомбора 

(„Службени лист града Сомбора“ број 8/2018 и 21/18) у члану 4. 

после става 2. додаје се став 3. који гласи: 
 

 „Приликом одржавања чистоће Предузеће је дужно да 

испуњава минималне услове за обављање комуналне делатности 
одржавање чистоће на јавним површинама прописане актом Владе 

Републике Србије којим се уређује садржина, начин и услови за 

отпочињање обављања комуналних делатности, а нарочито у погледу 
стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета.“ 

 

Члан 2. 

 

Члан 11. Одлуке мења се и гласи:   

 
„Привремено одлагање отпада врши се у посудама за 

привремено одлагање отпада.  

  Посуда за привремено одлагање отпада, у смислу ове 
Одлуке, је корпа, контејнер, мрежасти контејнер, канта и врећа за 

привремено одлагање отпада (у даљем тексту: посуда)  

Правилником о постављању посуда за привремено 
одлагање отпада (у даљем тексту: Правилник) одређује се број, врста, 

место, капацитет и технички услови за постављање посуда.  

Посуде за новоизграђене објекте или новопостављене 
привремене објекте (мањи монтажни објекти, киосци и др.) набавља 

инвеститор, у складу са Правилником из претходног става овoг 

члана.  
Посуде за привремено одлагање отпада набавља и одржава 

корисник услуге. 

Посуде за  привремено одлагање отпада у викенд 
насељима набавља Предузеће, које се стара о њиховом одржавању и 

пражњењу током периода од 6 месеци годишње, односно у периоду 

од 15.04. до15.10. 
О одржавању посуда за одлагање отпада из стамбених 

зграда стара се Предузеће.  

Правилник о постављању посуда за привремено одлагање 
отпада доноси Градско веће града Сомбора (у даљем тексту: Градско 

веће) на предлог Надзорног одбора Предузећа.“ 
 

Члан 3. 

 
Члан 33а. Одлуке мења се и гласи: 

 

„На територији града врши се обавезно сакупљање, 
изношење и депоновање комуналног отпада (у даљем тексту: 

управљање комуналним отпадом), под условима утврђеним овом 

Одлуком.  
Обавезно управљање комуналним отпадом врши се из 

објеката за индивидуално становање, објеката за колективно 

становање, викендица, монтажно-демонтажних објеката и пословних 
простора на територији града.  

Пословним простором у смислу ове Одлуке, сматрају се 

објекти, посебни делови објеката и простори који служе за обављање 
пословне делатности (објекти и пословни простори - покривени и 

откривени који су у функцији производне, услужне или неке друге 

пословне делатности, као и други простори који се користе 
искључиво или претежним делом у функцији вршења пословне 

делатности).  

Обавезно управљање комуналним отпадом врши се уз 
накнаду, која се одређује на основу површине стамбеног, односно 

пословног простора за физичка и правна лица на територији 

насељеног места Сомбор, а по броју чланова породичног 
домаћинства у преосталим насељеним местима и приградским 

насељима на територији града.  

 

Обавезно управљање комуналним отпадом из викенд 

насеља на територији града Сомбора, врши се уз накнаду и одређује 

на основу површине викендице, монтажно-демонтажног објекта и 
наплаћује у периоду од 15.04. до 15.10. у години. 

 

Предузетници накнаду плаћају на основу разврставања у 
групе по врстама делатности на територији града и насељених места.  

 

Висину накнаде за управљање комуналним отпадом 
одређује предузеће коме је овај посао поверен, уз сагласност 

оснивача, а у складу са важећим прописима који регулишу начин 

формирања и усклађивања цена за комуналне услуге.  
 

Обавеза плаћања накнаде управљања отпадом обавезује 

кориснике и у случају одбијања услуге.  
 

Корисник је дужан пријавити сваку промену површине 

стана, пословног простора, права својине, односно права коришћења 
на објекту, као и промену броја чланова домаћинства, предузећу коме 

су поверени ови послови у року од 15 дана по насталој промени.  

 
До пријаве промене носиоца права својине, односно права 

коришћења на објекту, обавеза плаћања накнаде за извршене услуге 

обавезује дотадашњег корисника.“ 
 

Члан 4. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.    

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  352-1297/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                     Зоран Рус, с.р 

 
 

 

138. На основу члана 89. став 2. и 100. став 4. и став 5. 
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 и 76/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), Одлуке о буџету града Сомбора за 2020 годину ("Сл. лист 

града Сомбора", бр.23/2019),  и члана 39. Статута града Сомбора 
("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора, по 

прибављеној сагласности Министарства заштите животне средине 

број 401-00-00287/2020-02 од 20.02.2020,године, на својој 3. седници 
одржаној 02.10.2020. године, доноси: 

 

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

1. Овим Програмом утврђују се извори, намена и начин коришћења 

средстава за заштиту животне средине града Сомбора (у даљем 
тексту: Програм) планираних у буџету града Сомбора за 2020. 

годину. 

 
2. Средства Програма из тачке 1. овог Програма у укупном износу од 

4.500.000,00 

(четиримилионапетстотинахиљададинара  и 00/100, оствариће се 
од:                                                            

− aпропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу 

годину; 

− наменских прихода буџета који су дефинисани као 

наменски приходи за финансирање активности заштите 

животне средине (дела средстава остварених од накнаде 

за загађивање животне средине, дела средстава остварених 

од накнаде за загађивање животне средине у подручјима од 
посебног државног интереса у области заштите животне 

средине и накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине која се наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту 
и унапређење животне средине на територији града 

Сомбора); 

− других прихода у складу са Законом. 

 
3. Средства Програма из тачке 2. користиће се наменски за 

финансирање обавеза јединица локалне самоуправе утврђених 
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законима у области заштите животне средине: подстицајних, 

превентивних и санационих програма и пројеката; програма и 

пројеката праћења стања животне средине (мониторинг); програма 
заштите и развоја заштићених природних добара; 

научноистраживачких програма и пројеката; едукација и јачање 

свести о потреби заштите животне средине; информисања и 
објављивања података о стању и квалитету животне средине; 

трошкова реализације програма; као и других активности од значаја 

за заштиту животне средине у граду, и то: 
 

I Програме и пројекте праћења стања животне средине 

(мониторинг) на територији града Сомбора  

                                                                                                             

3.820.000,00 динара 

 

            Планира се реализација законом утврђених обавеза града у 

области мониторинга, као и других програма и пројеката праћења 

стања животне средине:  

− праћење квалитета ваздуха,  

− праћење нивоа комуналне буке, 

− праћење квалитета површинских вода и праћење 
квалитета подземних вода,  

− праћење квалитета земљишта. 

 

За реализацију наведених програма и пројеката закључиће 
се уговори са овлашћеним акредитованим, стручним и научним 

организацијама и установама, а у складу са прописима. 

Резултати мониторинга биће доступни свим 
заинтересованим субјектима на заваничној интернет презентацији 

Града Сомбора. 
 

II Информисање и објављивање података о стању и 

квалитету животне средине 

                                                                                                                

70.000,00 динара 

 

            У циљу редовног, благовремног, потпуног и објективног 

обавештавања јавности о стању животне средине, јавности рада 

Градске управе града Сомбора и јачање свести о значају заштите 
животне средине, наставиће се континуирано иновирање Интернет 

презентације Градске управе града Сомбора. Истовремено ће се 

радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем 
средстава јавног информисања, путем израде публикација и другог 

штампаног материјала. 

 
III Едукација и јачање свести о потреби заштите 

животне средине  

                                                                                      

                       600.000,00 динара 

            У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и 

популаризације заштите животне средине, Одељење за пољопривреду 
и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора, ће 

предвиђеним средствима, самостално или у сарадњи са другим 

субјектима, организовати или учествовати у предавању, семинарима, 
трибинама, скуповима, манифестацијама, акцијама из области 

заштите и унапређења животне средине и обележавање значајних 

датума и догађаја. 
Планира се едикација ученика на тему одрживог развоја и заштите 

животне средине кроз интерактивни приступ, природне игре и на 

други начин у основним школама на територији града Сомбора. 
Такође, планира се и одржавање више једнодневних едукација у 

Специјалном резервату природе „Горње подунавље“. 

 
IV Трошкове реализације Програма 

                                                                             

10.000,00динара 

            Средства намењена за трошкове реализације Програма 

користиће се за обезбеђивање услова за реализацију програмских 

активности. 
 

4. Уколико се приходи и примања у току буџетске године не 

остварују у планираном износу, расходи ће се остварити по 
приоритетима које утврди Градоначелник града Сомбора, и то: 

обавезе утврђене законом и раније преузете уговорене обавезе. 

 
5. Средства из тачке 2 овог Програма могу да се увећају за износ 

неутрошених наменских средстава пренетих из претходне године и за 

износ донација и прихода из других извора, која ће се користити у 
складу са овим Програмом. 

 

6. Градска управа прати и надзире наменско коришћење средстава и 

извршавање уговорних права и обавеза корисника средстава: 

− непосредним увидом овлашћеног лица Градске 
управе и/или  

− на основу обавештења и документације достављене 

од стране корисника средстава. 

 
7. Овај Програм објавити у "Службеном листу града Сомбора" 

 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  501-183/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                                    Зоран Рус, с.р. 

 

 

139. На основу члана  32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07 и 83/14 -др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018) , члана 39., став 1. тачка 13. Статута 
града Сомбора ("Службени лист града Сомбора", број 2/2019) и члана 

15. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад Сомбор (Службени 

лист града Сомбора", број 12/2011), Скупштина града Сомбора, на 3. 
седници одржаној дана 02.10.2020.         године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА   

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на  предлог Решења  о давању 

сагласности на Прве измене и допуне Сатута Центра за социјални рад 
Сомбор, у датом тексту. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 

објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  022-19/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                 Зоран Рус, с.р 

 
 

 

 
140. На основу члана 39. став 64. Статута града Сомбора 

(„Сл.лист града Сомбора “,  број 2/2019 ), члана 6.  Одлуке о 

употреби имена и симбола града Сомбора („Сл.лист. Града Сомбора“, 
бр.11/2019), Скупштина града Сомбора, на 3.  седници  одржаној  

дана 02.10.2020. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА СОМБОРА 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на употребу имена града Сомбора 

Удружењу сомборских учитеља. 

 
II 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 

објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  031-138/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                   Зоран Рус, с.р. 
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141. На основу члана 15. Став 1. Тачка 13) и члана 39. 

Тачка 64) Статута града Сомбора („Службени лист града Сомбора“, 

број 2/2019), члана 6. Одлуке о употреби имена и симбола града 
Сомбора („Службени лист града Сомбора“, бр.11/2019), Скупштина 

града Сомбора, на 3. седници  одржаној  дана 02.10.2020. године, 

доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА УПОТРЕБУ ИМЕНА и ГРБА ГРАДА СОМБОРА 

 

I 

            ДАЈЕ СЕ сагласност на употребу имена и грба града Сомбора 

произвођачу вина „АЕ пројект центар“ доо Сомбор, огранак 

„ВИНАРИЈА ДРАГИЋ“ Риђица за вина са географским пореклом са 
ознаком К.Г.П.К. и годином бербе 2019. у количини од: 

1866 боца од 0,75 литара за вино „Carski drum Sauvignon Blanc“, 

933 боца од 0,75 литара за вино „Carski drum Chardonnay“ и 
533 боца од 0,75 литара за вино „Carski drum Manzoni“,  

која поседују Решење Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, број 320-05/07349/2018-08 од 03.06.2020. године. 
 

II 

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

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  031-140/2020-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                         Зоран Рус, с.р 
 

 

 
 

142. На основу члана 39. став 64. Статута града Сомбора 

(„Сл.лист града Сомбора “,  број 2/2019 ), члана 6.  Одлуке о 
употреби имена и симбола града Сомбора („Сл.лист. Града Сомбора“, 

бр.11/2019), Скупштина града Сомбора, на 3.  седници  одржаној  

дана 02.10.2020. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА СОМБОРА 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на употребу имена града Сомбора 

привредном друштву ТЕЛЕВИЗИЈА СОМБОР ДОО Сомбор. 

 
II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 

објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  031-139/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                   Зоран Рус, с.р 
 

 

 
 

143. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018), члана 45. - 48. Статута града Сомбора („Сл. лист 

града Сомбора“, бр. 2/2019) и Пословника Скупштине града Сомбора 

(„Сл. лист града Сомбора“ бр. 21/2019), Скупштина града Сомбора на 
трећој седници одржаној дана   02.10.2020. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ О 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

МЛАДЕ 

I 

 У Савет за младе Скупштине града Сомбора, на период од 

четири године, именују се: 

1. Др Далибор Форгић, за председника 
2. Дејан Ђурковић, за члана из реда 

одборника 

3. Дејан Тадић, за члана из реда одборника 
4. Иштван Штефко, за члана из реда грађана 

5. Мирјана Филиповић, за члана из реда 

грађана 
6. Даница Клипа, за члана из реда грађана 

7. Дејан Ђорђић, за члана из реда грађана 

8. Кристина Ђуришић, за члана из реда 

грађана 
9. Горан Милић, за члана из реда грађана 

10. Лазар Зубовић, за члана из реда грађана 

11. Јана Голубовић, за члана из реда грађана. 

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 

Савета за младе из претходног сазива 2016-2020. година, престаје 

мандат. 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Броj: 02-323/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                    Зоран Рус, с.р. 

 

 

 
144. На основу члана 16., 18. и 20. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 39. 

став 1. тачка 12. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ 
бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на трећој седници одржаној 

дана 02.10.2020. године донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧИСТОЋА“ 

СОМБОР 

I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 

Сомбор, на период од четири године, именују се: 
1. НЕДЕЉКО РОДИЋ, за председника, из 

реда оснивача 

2. НИКОЛА КРИВОКУЋА, за члана, из реда 

оснивача 

3. МАРИЈЕТА МАЛБАША, за члана, из реда 

запослених. 

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 

Надзорног одбора из претходног сазива 2016.-2020. година, престаје 

мандат. 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Броj: 02-324/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                                    Зоран Рус, с.р 

 

 
 

145. На основу члана 16., 18. и 20. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 39. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ 

бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на трећој седници одржаној 

дана 02.10.2020. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЕНЕРГАНА“ 

СОМБОР 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Енергана“ Сомбор, на период од четири године, именују се: 

1. ЂОРЂЕ ЗОРИЋ, за председника, из реда 
оснивача 

2. ЛИДИЈА МАОДУШ, за члана, из реда 

оснивача 

3. АЛЕКСАНДАР МЕРЕИ, за члана, из реда 

запослених. 
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II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 

Надзорног одбора из претходног сазива 2016.-2020. година, престаје 
мандат. 

III 

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

 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Броj: 02-325/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                                    Зоран Рус, с.р 

 

 

146. На основу члана 16., 18. и 20. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 39. 

став 1. тачка 12. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ 
бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на трећој седници одржаној 

дана 02.10.2020. године донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС СОМБОР“ СОМБОР 

I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис Сомбор“ Сомбор, на период од четири године, именују се: 
1. НИКОЛА ПАЈИЋ, за председника, из реда 

оснивача 

2. ГОЈКО ЂУРИЦА, за члана, из реда 
оснивача 

3. КАТАРИНА МАЈСТОРОВИЋ, за члана, из 

реда запослених. 

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 

Надзорног одбора из претходног сазива 2016.-2020. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Броj: 02-326/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                         Зоран Рус, с.р 
 

 

 
147. На основу члана 16., 18. и 20. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 39. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ 

бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на трећој седници одржаној 

дана 02.10.2020. године донела је 
 

 

РЕШЕЊЕ 

ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПРОСТОР“ 

СОМБОР 

 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Простор“ 
Сомбор, на период од четири године, именују се: 

1. ДИВНА БАБИЋ, за председника, из реда 

оснивача 
2. СРЂАН ЗАВИШИН, за члана, из реда 

оснивача 

3. ЂОРЂЕ ЈОВИЋЕВИЋ, за члана, из реда 

запослених. 

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 

Надзорног одбора из претходног сазива 2016.-2020. година, престаје 

мандат. 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Броj: 02-327/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                    Зоран Рус, с.р. 

 

148. На основу члана 16., 18. и 20. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 39. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ 

бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на трећој седници одржаној 

дана 02.10.2020. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ 

СОМБОР 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Водоканал“ Сомбор, на период од четири године, именују се: 

1. НИКОЛА ЖУЉЕВИЋ, за председника, из 
реда оснивача 

2. ЛАДИСЛАВ ПАЛФИ, за члана, из реда 

оснивача 
3. МИРЈАНА БАБИЋ, за члана, из реда 

запослених. 

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 
Надзорног одбора из претходног сазива 2016.-2020. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Броj: 02-328/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                    Зоран Рус, с.р. 

 
 

 

149. На основу члана 16., 18. и 20. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 39. 

став 1. тачка 12. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ 

бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на трећој седници одржаној 
дана 02.10.2020. године донела је 

 

 
РЕШЕЊЕ 

ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ 

БЕЗДАН 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод“ 
Бездан, на период од четири године, именују се: 

1. РАДОМИРКА ЖИЖА, за председника, из 
реда оснивача 

2. ЛЕВЕНТЕ ЧАПО, за члана, из реда 

оснивача 
3. СЛАВИЦА ПЕСТ, за члана, из реда 

запослених. 

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 
Надзорног одбора из претходног сазива 2016.-2020. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Броj: 02-329/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                    Зоран Рус, с.р. 
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150. На основу члана 16., 18. и 20. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 39. 

став 1. тачка 12. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ 
бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на трећој седници одржаној 

данa 02.10.2020. године донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ 

СОМБОР 

 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Зеленило“ Сомбор, на период од четири године, именују се: 

1. СНЕЖАНА РАДОЊИЋ, за председника, из 
реда оснивача 

2. МИЛАН ГАГРЧИН, за члана, из реда 

оснивача 
3. МАРКО ТЕРЗИН, за члана, из реда 

запослених. 

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 
Надзорног одбора из претходног сазива 2016.-2020. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Броj: 02-330/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                   Зоран Рус, с.р. 

 
 

 

151. На основу члана 116. став 13. и 15., члана 117. став 3. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 39. 

Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2019), 
Скупштина града Сомбора на трећој седници одржаној дана 

02.10.2020. године донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА У ШКОЛИ ЗА 

 ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „ВУК 

КАРАЏИЋ“ СОМБОР 

 

I 

 Из Школског одбора Школе за основно и средње 
образовање са домом „Вук Караџић“ Сомбор, разрешава се: 

ЛАЗО ТАНАСИЋ, на лични захтев. 

II 

 У Школски одбор Школе за основно и средње образовање 
са домом „Вук Караџић“ Сомбор до истека мандата, именује се: 

 Из реда локалне самоуправе: 

ИЛИЈА ЗЕЛИЋ. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Броj: 02-331/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                   Зоран Рус, с.р. 

 
 

 

 
152. На основу члана 116. став 13. и 15., члана 117. став 3. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 39. 
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2019), 

Скупштина града Сомбора на трећој седници одржаној дана 

02.10.2020. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА У 

  СРЕДЊОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СОМБОРУ 

 

I 

 Из Школског одбора Средње техничке школе Сомбор, 

разрешава се: 

1.ТАМАШ КАНИЖАИ, на лични захтев. 

II 

 У Школски одбор Средње техничке школе Сомбор до 

истека мандата, именује се: 

 Из реда локалне самоуправе: 

1.НАТАЛИЈА РЕЗИЧКА. 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Броj: 02-332/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                     Зоран Рус, с.р. 
 

    

153. На основу члана 116. став 13. и 15., члана 117. став 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 39. 

Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2019), 
Скупштина града Сомбора на трећој седници одржаној дана 

02.10.2020. године донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА У 

  ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ У 

СТАНИШИЋУ 

I 

 Из Школског одбора Основне школе „Иван Горан 

Ковачић“ у Станишићу, разрешавају се: 

1. ДРАГАН ОЛУЈИЋ, на лични захтев и 
2. ЈЕЛЕНА РАДИНОВИЋ, на лични 

захтев. 

II 

 У Школски одбор Основне школе „Иван Горан Ковачић“ у 
Станишићу до истека мандата, именује се: 

 Из реда локалне самоуправе: 

1. МИЛЕ КЕЛИЋ 

2. ДУШАН ДВОКИЋ. 

III 

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

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Броj: 02-333/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                    Зоран Рус, с.р 
 

 

 

154. На основу члана 41., 42. и 45. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020), члана 

13., 14., 17. и 18. Одлуке о оснивању установе за културу Галерија 
„Милан Коњовић“ Сомбор („Сл. лист града Сомбора“ бр. 12/2011, 

9/2013 и 28/2016) и члана 39. став 1. тачка 13. Статута града Сомбора 

(„Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 
трећој седници одржаној дана 02.10.2020. године донела је 

 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ ГАЛЕРИЈА „МИЛАН КОЊОВИЋ“ 

СОМБОР 
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I 

 У Управни одбор Установе за културу Галерија „Милан 

Коњовић“ Сомбор, на мандатни период од четири године, именују се: 
1. ЛАСЛО, за председника 

2. МИЛИЦА РАДИН, за члана из 

реда оснивача 
3. ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЋ, за 

члана из реда оснивача 

4. МИЛОШ ДУЈАКОВИЋ, за 
члана из реда оснивача 

5. НЕБОЈША ВАСИЋ, за члана из 

реда запослених 
6. ИВАНА ФЕДОРА 

ШАРЧАНСКИ, за члана из реда 

запослених 
7. ЈАСМИНА МЕДИЋ, за члана из 

реда запослених. 

 
II 

У Надзорни одбор Установе за културу Галерија „Милан 

Коњовић“ Сомбор, на мандатни период од четири године, именују се: 
1. МАРИЈАНА СУВАЉ, за председника 

2. СЛАЂАНА СЕКУЛИЋ, за члана из 

реда оснивача 
3. СЊЕЖАНА САВИЋ, за члана из реда 

запослених. 

 
III 

 Доношењем овог Решења престаје мандат чланова 

Управног и Надзорног одбора из претходног сазива 2016. – 2020. 
година. 

 

IV 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Броj: 02-334/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                    Зоран Рус, с.р 

 
 

155. На основу члана 41., 42. и 45. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020), члана 
13., 14., 17. и 18. Одлуке о оснивању установе за културу Народно 

позориште Сомбор („Сл. лист града Сомбора“ бр. 12/2011) и члана 

39. став 1. тачка 13. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на трећој седници 

одржаној дана 02.10.2020. године донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СОМБОР 

I 

 У Управни одбор Установе за културу Народно позориште 

Сомбор, на мандатни период од четири године, именују се: 

1. СТИПАН БЕНИЋ, за председника 
2. ДАВИД ФИРАЊ, за члана из реда 

оснивача 

3. СЕЛЕНА ЕРМЕНИЋ, за члана из реда 
оснивача 

4. ДАНИЈЕЛА ЛУКИЋ, за члана из реда 

оснивача 
5. БИЉАНА КЕСКЕНОВИЋ, за члана 

из реда запослених 

6. ИВАНА ЈОВАНОВИЋ, за члана из 
реда запослених 

7. МИЛЕ КОВАЧЕВИЋ, за члана из 

реда запослених. 

II 

У Надзорни одбор Установе за културу Народно 

позориште Сомбор, на мандатни период од четири године, именују 

се: 
1. ТАМАРА МАРКОВИЋ, за 

председника 

2. ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, за члана из 
реда оснивача 

3. МИЛОШ СМИЉИЋ, за члана из реда 

запослених. 

III 

 Доношењем овог Решења престаје мандат чланова 
Управног и Надзорног одбора из претходног сазива 2016. – 2020. 

година. 

IV 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Броj: 02-335/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                    Зоран Рус, с.р 

 
 

 

156. На основу члана 21., 22., 25. и 26 Одлуке о оснивању 

установе за физичку културу Спортски центар „СОКО“ Сомбор („Сл. 

лист града Сомбора“ бр. 5/2018) и члана 39. став 1. тачка 13. Статута 

града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина 
града Сомбора на трећој седници одржаној дана 02.10.2020. године 

донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ  И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

„СОКО“ СОМБОР 

I 

 У Управни одбор Установе за физичку културу Спортски 

центар „СОКО“ Сомбор, на мандатни период од четири године, 

именују се: 
1. МАРКО ЕРЦЕГ, за председника 

2. СИНИША ЛАЗИЋ, за члана из реда 

оснивача 

3. ЛАЗАР СТУПАР, за члана из реда 

оснивача 

4. АНДРЕЈА СТИПАНКОВ - МАРОТ, 
за члана из реда оснивача 

5. АЛЕКСАНДАР ТОМАШЕВ, за члана 

из реда запослених 
6. МИРКО МИЈАТОВИЋ, за члана из 

реда запослених 

7. БИЉАНА УВОДИЋ, за члана из реда 
запослених. 

 

II 

У Надзорни одбор Установе за физичку културу Спортски 

центар „СОКО“ Сомбор, на мандатни период од четири године, 
именују се: 

1. АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ, за 

председника 
2. ЗОРАН ЈАЊАТОВИЋ, за члана из 

реда оснивача 

3. МИЛЕНА ОЛУИЋ, за члана из реда 

запослених. 

III 

 Доношењем овог Решења престаје мандат чланова 

Управног и Надзорног одбора из претходног сазива 2016. – 2020. 
година. 

 

IV 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Броj: 02-336/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                                     Зоран Рус, с.р 
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157. На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање запослених у образовању града Сомбора („Сл. 

лист града Сомбора“, бр. 23/2018) и члана 39. став 1. тачка 13. 
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2019), 

Скупштина града Сомбора на трећој седници одржаној дана 

02.10.2020. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА У ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СОМБОР 

 

I 

 Из Управног одбора Центра за стручно усавршавање 

запослених у образовању Сомбор, разрешавају се: 
1. МАЈА НАЂ, подношењем оставке и 

2. БОРИСЛАВ СТАНИЧКОВ, 

подношењем оставке. 

II 

 У Управни одбор Центра за стручно усавршавање 

запослених у образовању Сомбор, именује се: 

1. СВЕТЛАНА КИСИН, председник, 
представник оснивача 

2. МР МИЛАНА МИНАРСКИ, члан, 

представник Школске управе. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Броj: 02-337/2020-I                                                      ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 02.10.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                         Зоран Рус, с.р 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Акта Градоначелника  

 

 

158. На основу члана 62. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр.88/2017, 27/2018-др. 

закони и 10/2019 ), члана 17. Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017-

др.закон, 95/2018-др.закон и 10/2019 ), члана 7. став 2. алинеја 2. 

Одлуке о оснивању Предшколске установе "Вера Гуцуња" Сомбор 
("Сл. лист града Сомбора", бр. 12/2018) и члана 63. Статута Града 

Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 2/2019 ), доносим следеће 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Предшколске установе 
"Вера Гуцуња" Сомбор за радну 2019/2020. годину, у датом тексту. 

 

2. ПРИХВАТА СЕ Годишњи план рада Предшколске 
установе "Вера Гуцуња" Сомбор за радну 2020/2021. годину и  

    ДАЈЕ СЕ сагласност на планирана материјална средства 

за његово остварење. 
 

3. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

РС-АПВ    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број:  022-17/2020-II                                  

Дана: 22.09.2020. год.               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

С о м б о р                              Антонио Ратковић с.р. 
 

 

159. На основу члана 1. и члана 8. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 34/01, 

62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 
92/2011, 99/2011 – др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - 

др.закон), на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 44/01, 
30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 5/05, 21/05, 26/05, 81/05, 105/05, 

109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 

106/07, 7/08, 91/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 
79/09, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 

8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017-др.закон и 95/2018-др.закон и 

86/2019-др.закон) и на основу члана 63. Статута града Сомбора („Сл. 
лист града Сомбора“, бр. 2/2019), доносим следеће 

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

 
 1. УТВРЂУЈУ СЕ коефицијенти за обрачун и 

исплату плата запослених у Предшколској установи “Вера Гуцуња“ 

Сомбор, чије се плате финансирају из буџета града Сомбора, према 
прегледу збирних коефицијената (укупно 2.673,71 коефицијената), 

датим у прилогу, који су саставни део овог Решења. 

 

 2. Коефицијенти изражавају сложеност послова, 

одговорност, услове рада и стручну спрему и садрже додатак на име 

накнаде за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег 
одмора. 

 

 3. Овако утврђени коефицијенти примењују се 
почев од 01.09.2020. године за  Предшколску установу “Вера 

Гуцуња“Сомбор. 

 
                    4. Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење градоначелника града Сомбора, број 120-8/2020-II од 

04.02.2020. године. 
 

 5. Ово Решење ступа на снагу даном доношења 

и има се објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

РС-АПВ    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  120-61/2020-II                                  

Дана: 30.09.2020. год.               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

С о м б о р                              Антонио Ратковић с.р. 
 

 

 
160. На основу члана 63. Статута града Сомбора („Сл. лист 

града Сомбора“, бр. 2/2019) и члана 17. Одлуке о стипендирању 

студената на територији града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, 
бр. 10/2013 и 5/2015), Градоначелник града Сомбора,  

 д о н о с и   
 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НАЈБОЉЕМ УЧЕНИКУ 

ГЕНЕРАЦИЈЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И 

ГРАДСКИХ СТИПЕНДИЈА 

 

I 

 У Комисији за остваривање права на доделу стипендија 
најбољем ученику генерације средњих школа и градских стипендија 

именује се председник и три члана, и то: 

 
1. Сава Дојић – председник Комисије 

 

2. Јово Ћато – члан, представник Актива директора Средњих школа 
 

3. Миле Калембер – члан, представник Одбора за друштвене 

делатности и образовање 
 

4. Горан Тодорић – члан, представник Одељења за образовање 

Градске управе града Сомбора 
 

II 

 
Комисија се именује на мандатни период од 4 године. 
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III 

 

Задаци Комисије су: 
 

- спроведе поступак за доделу стипендија применом 

критеријума утврђених Одлуком о стипендирању 
студената са територије града Сомбора; 

- изради образац пријаве за конкурс; 

- сачини одговарајуће предлоге за доделу стипендија; 
- утврди листу дефицатирних занимања у року 

утврђеном чланом 11. став 2. Одлуке о стипендирању 

студената са територије града Сомбора; 
- да затражи документацију и додатно бодује студенте 

који уписују 1. годину основних студија, а имају исти 

број укупних бодова у складу са чланом 13. став 4. 
Одлуке о стипендирању студената са територије града 

Сомбора; 

- обавља и друге послове везане за спровођење Одлуке 
о стипендирању студената са територије града 

Сомбора 

 
IV 

 

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

овог Решења престаје да важи Решење број 02-92/2019-II 

од 02.04.2019. године. 
 

  

РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број:  02-294/2020-II                                  

Дана: 21.09.2020. год.               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                                  Антонио Ратковић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акта Градског већа  

 

 

161. На основу члана 67. Статута града Сомбора („Сл. лист 

града Сомбора“, бр. 2/2019) и члана 9. Одлуке о додели признања 
„Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања са 

територије града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 4/2015 и 

6/2015), Градско веће  града Сомбора, д о н о с и  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ  ПРИЗНАЊА 

„АВРАМ МРАЗОВИЋ“ ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА ИЗ 

УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА 

СОМБОРА 

 

I 

 

  У Комисију  за доделу  признања 

„Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања 
именује се председник и седам чланова, и то: 

 

1. Антонио Ратковић – председник Комисије, 
градоначелник града Сомбора 

2. Атила Прибила  – члан, помоћник Градоначелника 

3. Милана Минарски – члан, представник Школске управе 
Сомбор 

4. Борислав Станичков – члан, члан Градског већа 

надлежан за послове образовања 
5. Миле Калембер – члан, представник скупштинског 

Одбора за друштвене делатности и образовање 

6. Владимир Узелац  – члан, представник актива директора 
основних школа 

7. Јово Ћато – члан, представник актива директора 

средњих школа 

8. Александра Перовић – члан, представник ПУ „Вера 
Гуцуња“ Сомбор 

 

II 

 

Комисија се именује на мандатни период од 4 године. 

 
III 

 

Задаци Комисије су да : 
 

- изради текст конкурса и образац пријаве за конкурс; 

- распише конкурс за доделу Признања „Аврам Мразовић“; 
- спроведе поступак за доделу Признања применом 

критеријума 

утврђених Одлуком о додели признања „Аврам Мразовић“ 
просветним радницима из установа образовања са територије града 

Сомбора; 

- донесе Одлуку о добитницима признања; 
- утврђује изглед дипломе по спроведеном јавном 

надметању за идејно решење; 

- обавља и друге послове везане за спровођење Одлуке о 
додели признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из 

установа образовања са територије града Сомбора. 

 

IV 

 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење 
број 02-231/2017-III  од 13.09.2017. године. 

 

V 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

 

 
РС-АПВ    

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број:  02-312/2020-III                                  
Дана: 30.09.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

С о м б о р                            Антонио Ратковић с.р. 

 
 

 

162. На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС", бр.129/207, 83/2014-др. закон, 101/2016 и 47/2018) 

и члана 67. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", 

бр.2/2019 ), Градско веће  града Сомбора на својој 7. седници, 
одржаној дана 05.10.2020. године, д о н о с и: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОСНИВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА  

НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
I 

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност саобраћаја на 
путевима на територији града Сомбора ( у даљем тексту Савет) у 

циљу остваривања сарадње и усклађеног обављања послова у 

функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима, као и 
иницирање и праћење превентивних и других активности у области 

саобраћаја на путевима на територији града Сомбора. 

 

 

 

 У састав Савета именују се:  
 

1. Антонио Ратковић, градоначелник града Сомбора, за 

председника 
2. Мирослав Ковачић, члан Градског већа за област 

комуналне делатности и инвестиције, за заменика 

председника 
3. Росана Крстић, Одељење за комуналне делатности, 

имовинско-правне и стамбене послове, за члана 

4. Здравко Пуповац, ЈКП „Простор“ Сомбор, за члана 
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5. Панто Петровић, директор АМСС АМК „Магнет“ Сомбор, 

за члана 

6. Милан Стојков, главни урбаниста града Сомбора, за члана 
7. Лука Милановић, за члана 

8. Милан Глумац, начелник саобраћајне полиције ПУ 

Сомбор, за члана 
9. Терзић Павле, Средња техничка школа, за члана 

10. Гордана Вуловић, директор ЈКП „Паркинг сервис 

Сомбор“, за члана 
11. Предраг Родић, Полицијска управа Сомбор, за члана 

 

 

 

 Задаци и делокруг Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима на територији града Сомбора су да: 
 

• иницира и прати превентивне и друге активности у 

области безбедности саобраћаја на путевима на територији 
града Сомбора; 

• усмерава и усклађује активности везане за смањење броја 

саобраћајних незгода и њихових последица; 

• унапређује општу безбедност саобраћаја; 

• развија саобраћајно-превентивни рад у предшколским и 

школским установама; 

• сарађује са локалним и националним телима за 

координацију безбедности саобраћаја на путевима као и са 

осталим органима и организацијама које делују у циљу 
унапређења безбедности саобраћаја; 

• у складу са Националном стратегиојом и Националним 

планом, утврђује предлог стратегије безбедности 

саобраћаја и годишњег плана безбедности саобраћаја на 

путевима на територији града Сомбора, који доноси 
Скупштина града Сомбора; 

• подстиче издавање и дистрибуцију саобраћајно-

превентивних публикација, филмова, материјала и сл; 

• обављање и других послова од интереса за безбедност 

саобраћаја на територији града Сомбора. 
 

V 

 
 За потребе Савета могу се образовати стручне радне групе. 

 Стручне радне групе образује Градско веће, на предлог 

Савета. 
 Актом о образовању стручних радних група именују се 

чланови, председник и замени председника и одређују се задаци и 

делокруг рада.  
V 

 

 Стручне, организационе и административно-техничке 

послове за потребе Савета, обављаће Одељење за комуналну 

делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе 
града Сомбора. 

V 

 
 Ступањем на снагу овог Решења СТАВЉА СЕ ВАН 

СНАГЕ Решење Градског већа града Сомбора бр. 02-413/2016- од 

17.10.2016. године којим је образован је и именован Савет за 
безбедност саобраћаја на путевима територије града Сомбора, 

Решење Градског већа града Сомбора бр. 02-132/2017- од 

09.05.2017. године, којим су извршене  прве измене и допуне Решења 
о образовању и именовању савета за безбедност саобраћаја на 

путевима територије града Сомбора и Решење Градског већа града 

Сомбора бр. 02-245/2019- од 16.09.2019. године, којим су  

извршене  друге измене и допуне Решења о образовању и именовању 

савета за безбедност саобраћаја на путевима територије града 

Сомбора. 
  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 

објавити у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ    

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број:  02-339/2020-III                                  
Дана: 06.10.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

С о м б о р                   Антонио Ратковић с.р. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр.                                   Акта Скупштине                              Бр./Стр. 
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