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Акта Скупштине града  

 

 

176. 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 02-368/2020-I од 12.11.2020. године, Скупштина града 

Сомбора на својој петој седници одржаној дана 25.11.2020. године 

донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 

I 

 Утврђује се да је одборнику ВЛАДИСЛАВУ 

ЖИВАНОВИЋУ са изборне листе НОВО ЛИЦЕ СОМБОРА (Покрет 

обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт), престао мандат 

одборника, подношењем оставке. 
 

II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-386/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 
177. На основу члана 46. став 1. тачка 8. и став 6. и члана 

49. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 34/2010 – УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020), Скупштина града Сомбора на својој петој 

седници одржаној дана 25.11.2020. године донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 

I 

 Утврђује се да је одборнику НЕМАЊИ КАНДИЋУ са 

изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, престао 
мандат одборника смрћу. 

II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-387/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 
  178. 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 02-382/2020-I од 18.11.2020. године, Скупштина града Сомбора 

на својој петој седници одржаној дана 25.11.2020. године доноси 
 

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

I 

Потврђује се мандат одборнику Скупштине града Сомбора, 

кандидату за одборника изабраног на изборима одржаним 21.јуна 
2020. године 

НИКОЛИ ЂУРИЋУ, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ. 

II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. 

 

III 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  02-388/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

179. 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 02-381/2020-I од 18.11.2020. године, Скупштина града Сомбора 

на својој петој седници одржаној дана 25.11.2020. године доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

I 

Потврђује се мандат одборнику Скупштине града Сомбора, 

кандидату за одборника изабраног на изборима одржаним 21.јуна 

2020. године 
БОРИСЛАВУ КОСАНОВИЋУ, са изборне листе НОВО ЛИЦЕ 

СОМБОРА (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички 

фронт). 

II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. 

III 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-389/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 
 180. На основу члана 97. Закона о локалној самоуправи 

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

закон и 47/2018), члана 139. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“ бр. 2/2019) и члана 9. Одлуке о локалном омбудсману 

града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 5/2019), Скупштина 

града Сомбора на својој петој седници одржаној дана 25.11.2020. 

године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА СОМБОРА 

 

I 

 ЧАРНА ПЕТРИЧЕВИЋ, дипл. правница из Сомбора, 

бира се за локалног омбудсмана града Сомбора, на мандатни период 

од 5 година или до разрешења. 

II 

 Локални омбудсман града Сомбора ступа на функцију дана 

25.11.2020. године. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  02-390/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 
 

 181. На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018) и члана 39. и 143. Статута града Сомбора („Сл. лист 

града Сомбора” број 2/2019) и члана 96. Пословника Скупштине 

града Сомбора („Сл. лист града Сомбора” број 21/2019) Скупштина 
града Сомбора, на 5. седници одржаној дана  25.11.2020. године 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 

У ГРАДУ СОМБОРУ 

 

Опште одредбе  

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком, у граду Сомбору, као национално 
мешовитом граду, оснива се Савет за међунационалне односе (у 

даљем тексту: Савет) као самостално радно тело и уређује се његов 
састав, избор и мандат чланова, делокруг и начин рада и друга 

питања од значаја за рад Савета. 
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Састав Савета  

 

Члан 2. 

 

Чланове у Савету имају представници српске и свих 
националних заједница са више од 1% учешћа у укупном 

становништву града Сомбора, према последњем попису 

становништва у Републици Србији.  
У граду Сомбору услове из претходног става испуњавају следеће 

заједнице: 

 

 Срби  

 Мађари  

 Хрвати  

 Буњевци  

 Роми  
 

Свака од ових заједница поседује своје карактеристичне 

етнокултуролошке посебности и доприности складнијим 

етничким односима у граду. 

 

Члан 3. 

 

Савет чини укупно 11 чланова, 5 представника српског 

народа  2 представника мађарске, 2 представника хрватске, 1 
представник буњевачке  и 1 представник ромске националне 

заједнице.  

 

Избор и мандат чланова Савета  

 

Члан 4. 

 

Чланове Савета бира Скупштина града на предлог 

националних савета националних заједница.  
Чланове Савета који су припадници српског народа или 

националних заједница које немају националне савете, предлаже 

Одбор за  избор, именовања и административно-мандатна питања 

Скупштине града Сомбора . 

Скупштина града бира Решењем чланове Савета.  

Члан Савета не може бити одборник Скупштине града.  
 

Члан 5. 

 
Мандат чланова Савета траје пет година и тече од тренутка 

избора у Скупштини града.  

Чланови Савета могу поднети оставку или бити разрешени 
ове дужности и пре истека мандата.  

Предлог за разрешење чланова Савета може поднети 

национални савет националне мањине , Одбор за  избор, 
именовања и административно-мандатна питања и 1/3 

одборника.  

Предлог за разрешење мора бити образложен.  
Када предлог за разрешење члана Савета подноси 

национални савет националне заједнице заступљене у Савету, 

односно Одбор за  избор, именовања и административно-мандатна 

питања и именовање, дужни су да уз предлог за разрешење поднесу и 

предлог за именовање новог члана. 

Скупштина истовремено одлучује о разрешењу и избору. 
 

 

Делокруг рада Савета  
Члан 6. 

 

Савет је овлашћен да обавља следеће послове: 
  

1. Разматра питања остваривања националне равноправности, 
заштите и унапређења права националних заједница.  

2. анализира предлоге аката које доноси извршни орган и Скупштина, 
а односе се на права националних заједница и даје мишљење о 

истима  

3. учествује у утврђивању градских планова и програма који су од 

значаја за остваривање националне равноправности и предлаже мере 
за постизање националне равноправности и активно учествују у 

изради стратешких докумената на локалном нивоу који се директно 

тичу унапређења положаја националних мањина 

4. предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава за 

остваривање националне равноправности  

5. обавља и друге послове у вези са заштитом националних и 

етничких заједница на територији општине 
 

6. даје мишљење о предлозима за утврђивање или измену назива 

улица, тргова и других топонима  
 

Савет има право да пред Уставним судом покрене 

поступак за оцену уставности и законитости одлуке, или другог 
општег акта Скупштине града ако сматра да су њиме непосредно 

повређена права припадника српског народа и националних 

заједница представљених у Савету и право да под истим условима 
пред  Управним судом  покрене поступак за оцену сагласности 

одлуке или другог општег акта Скупштине града са Статутом.  

 

 

Међусобни односи са другим органима  

 

Члан 7. 

 

Скупштина и извршни органи Града дужни су да предлоге 
свих одлука и других општих аката који се тичу националне 

равноправности претходно доставе на мишљење Савету који ће се 

изјаснити о њима у остављеном року, а који не може бити краћи од 3 
дана.  

Савет о својим ставовима и предлозима обавештава 

скупштину града која је дужна да се о њима изјасни на првој наредној 
седници, а најкасније у року од 30 дана.  

Ради унапређења остваривања мањинских права Савет 

предлаже скупштини, и другим надлежним органима доношење 
одговарајућих одлука и предузимање одговарајућих мера у 

областима из делокруга рада Савета.  

Када уочи недостатке, пропусте или друге проблеме у 
области његовог делокруга рада, Савет се обраћа надлежним 

градским и државним органима, и захтева да они реагују у складу са 

својим надлежностима.  

Уколико се Савет не изјасни на предлоге одлука који су јој 

достављени, односно не да своје мишљење у остављеном року, 

Скупштина и извршни органи могу да доносе одлуке без мишљења 
Савета.  

 

Члан 8. 

 

У свом раду Савет сарађује са свим организацијама и 

институцијама заинтересованим за заштиту и унапређење 
националне равноправности на подручју града, укључујући 

националне савете националних мањина, невладине организације и 

медије.  
Савет има активну улогу у прекограничној комуникацији и 

сарадњи града са јединицама локалне самоуправе у другим државама  

 

Унутрашње уређење и рад Савета  

 

Члан 9. 

 

Савет има председника и заменика председника.  
Председник и заменик председника Савета не могу бити 

припадници исте националне заједнице.  

Председника и заменика Савета бирају чланови Савета.  
Председник и заменик председника Савета бирају се на 

период од две године по принципу ротације, на предлог чланова 

Савета, тако да председник односно заменик председника Савет не 
могу два пута узастопце да буду припадници исте националне 

заједнице.  

Председник Савета представља Савет, сазива и руководи 
седницама Савета, потписује акта Савета и врши друге послове, у 

складу са законом, Статутом града и овом Одлуком.  

 

Члан 10. 

 

Савет ради у седницама.  
Седница Савета може се одржати и на њој се може 

одлучивати ако је присутно више од половине од укупног броја 

чланова Савета.  
Прву седницу Савета сазива председник Скупштине града. 

 Савет је дужан да своје седнице одржава најмање једном 

квартално.    
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Одлучивање 

Члан 11. 

 

Одлуке Савета доносе се консензусом  чланова Савета.  

Уколико се око неког питања не може постићи консензус, 
Савет је у обавези да по овом питању консултује друге релевантне 

организације и институције.  

За питања које разматра, Савет може да затражи од 
Градске управе или од другог органа податке и информације од 

значаја за рад Савета,односно изјашњење по одређеном питању о 

коме Савет расправља. 
  

 

Јавност рада  
Члан 12. 

 

Седнице Савета су отворене за јавност, сем у изузетним 
случајевима када чланови Савета одлуче другачије.  

Јавност рада се обезбеђује присуством представника 

медија седницама Савета, заинтересованих грађана, давањем 
саопштења, одржавањем конференција за штампу и на друге 

одговарајуће начине.  

 

Извештај о раду  

Члан 13. 

 

Савет подноси Скупштини града шестомесечни извештај о 

свом раду. 
Савет подноси Скупштини града годишњи извештај о 

стању у области националне равноправности, међунационалних 

односа и остваривању мањинских права на територији Града.  
Саставни део извештаја су и предлози мера и одлука за 

остваривање и унапређење националне равноправности. 

Шестомесечне и годишње извештаје Савет  доставља и 
свим саветима националних мањина који предлажу чланове Савета. 

Савет може да поднесе и посебни извештај Скупштини 

града ако оцени да то захтевају нарочито важни разлози или ако 

Скупштина општине тражи такав извештај од њега . 

 

 

Средства за рад Савета  

Члан 14. 

 
Средства за рад Савета и остваривање права националних заједница 

на територији града Сомбора  обезбеђују се у буџету града, а могу се 

обезбеђивати и из других извора, у складу са законом.  
 

Завршне одредбе  

Члан 15. 

 

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета 

обављаће Градска управа. 
 

Члан 16. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном листу града Сомбора”  

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  02-391/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                         Зоран Рус, с.р. 

 

 

 

182. Скупштина града Сомбора на основу члана 59. став 1. 

и члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07, 83/14 - др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члан 39. 

став 1. тачка 6. Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр. 

2/2019), на 5. седници одржаној дана 25.11.2020. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СОМБОРА 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком о 1. изменама и допунама Одлуке о 
организацији Градске управе града Сомбора мења се и допуњује 

Одлука о организацији Градске управе града Сомбора (акт бр. 016-

23/2016-I од 30.11.2016. године), у даљем тексу: Одлука. 

 
Члан 2. 

 

 У члану 11. став 1. тачка 1. Правилника иза речи 
„Одељења“ додају се речи „и Службе“ 

 

Члан 3. 
 

 У члану 12. тачка 10. Правилника речи „Одељење 

инспекције и комуналне полиције“ замењују се речима „Одељење 
инспекције и комуналне милиције“. 

 

Члан 3. 
 

У члану 14. Одлуке речи „оверу потписа, рукописа и 

преписа“ се бришу. 
Члан 4. 

 

 У члану 22. Одлуке речи: „Одељење инспекције и 

комуналне полиције“ замењује се речима „Одељење инспекције и 

комуналне милиције“. 

У члану 22. Одлуке речи „послове комуналне полиције“ 
замењују се речима „послове комуналне милиције.“ 

 У члану 22. Одлуке речи „заштите од пожара и друге 
заштите из надлежности Града од стране комуналне полиције“ 

замењују се речима „заштите од пожара и друге заштите из 

надлежности Града од стране комуналне милиције.“ 
У члану 22. Одлуке речи „доношење годишњег и 

стратешког плана рада комуналне полиције“ замењују се речима 

„доношење годишњег и стратешког плана рада комуналне милиције.“ 
 

Члан 5. 

 
Члан 26. Одлуке мења се и гласи: 

„Градоначелник може да има највише три помоћника који 

обављају послове из појединих области (системска питања локалне 

самоуправе, економски развој, урбанизам, заштита животне средине, 

примарна здравствена заштита, култура, међународна сарадња, 

туризам, спорт и омладина, пољопривреда, комуналне делатности, 
развој месних заједница и др.).  

Помоћници градоначелника покрећу иницијативе, 

предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од 
значаја за развој Града у областима за које су постављени и врше и 

друге послове по налогу градоначелника.  

Градоначелник поставља и разрешава помоћнике, који 
обављају послове најдуже док траје дужност градоначелника.  

Помоћници градоначелника постављају се у Кабинету 

градоначелника.“  
Члан 6. 

  

Одговарајућа промена назива, боје униформе, ознака 
комуналне милиције и одговарајуће усклађивање правних аката који 

регулишу питања организације и рада комуналне милиције извршиће 

се најкасније до истека рока утврђеног Законом о изменама и 
допунама Закона о полицији ("Службени гласник РСˮ број 24/18). 

 

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Сомбора“.  
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 021-13/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                         Зоран Рус, с.р. 
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183. На основу члана 56. Закона о комуналној милицији 

(„Службени гласник РС“, бр.49/2019) и члана 39. Статута града 
Сомбора („Службени лист града Сомбора“, бр.2/2019), Скупштина 

града Сомбора на 5. седници одржаној дана 25.11.2020. године, 

донела је  

 

                     ОДЛУКУ О КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                     Предмет утврђивања 

  

                                               Члан 1.  

 

Одлуком о комуналној милицији ( у даљем тексту: одлука) ближе се 

одређују послови и овлашћења комуналне милиције утврђени 
Законом о комуналној милицији, чијим обављањем се обезбеђује 

извршавање надлежности града Сомбора (у даљем тексту: град), као 

и облици и начин остваривања сарадње комуналне милиције са 
овлашћеним организацијама, вршиоцима комуналне делатности и 

инспекцијским службама. 

 
Сви појмови употребљени у овој одлуци у мушком граматичком роду 

подразумевају мушки и женски природан род. 
 

                            Припадници комуналне милиције 

 

                                              Члан 2.  

 

Комуналном милицијом руководи начелник Комуналне милиције. 
 

Послове комуналне милиције обављају униформисани комунални 

милиционари. 
  

Изузетно од става 2. овог члана, послове комуналне милиције могу 

обављати и комунални милиционари без службене униформе са 

ознакама, по писаном налогу начелника комуналне милиције. 

       

Припадници комуналне милиције стручно се 
оспособљавају, у складу са законом којим се уређује 

комунална милиција. 

 
На права и дужности из радног односа комуналних 

милиционера примењују се прописи који уређују права и 

дужности из радног односа запослених у јединицама локалне 
самоуправе, ако законом којим се уређује комунална 

милиција није другачије одређено. 

 
Изузетно, у радни однос за обављање послова комуналног 

милиционара може се примити полицијски службеник у 

статусу овлашћеног службеног лица, преузимањем из 
Министарства унутрашњих послова, под условом да 

испуњава и остале услове предвиђене законом којим се 

уређује положај комуналних милиционара, сходном 
применом прописа који се односе на преузимање службеника. 

 

Кад обавља службене послове комунални милиционар 
носи службену униформу са ознакама, осим у случају 

предвиђеном ставом 3. овог члана (рад у цивилној одећи). 

 
Комунални милиционар има службену легитимацију 

којом се представља, показујући је пре примене овлашћења 

на захтев лица према коме овлашћење предузима, осим у 
случају рада у цивилној одећи када службену легитимацију 

показује лицу према коме примењује овлашћења и без 

његовог изричитог тражења. 
 

Ради обављања послова из своје надлежности комунални 

милиционари употребљавају службена возила и посебну 
опрему, а на водном подручју које је у надлежности Града 

могу употребљавати и службена пловила. 

 
                                           

II УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 

                                                 Члан 3. 
Послови комуналне милиције обављају се у основној унутрашњој 
организационој јединици Градске управе Града Сомбора - Одељењу 

инспекције и комуналне милиције Градске управе града Сомбора . 

  

Организациона јединица комуналне милиције не може 

имати мање од три комунална милиционара. 
 

Организација комуналне милиције, унутрашње уређење 

комуналне милиције и систематизација радних места у 
смислу одредаба овог члана утврђује се актом о организацији 

Градске управе и обједињеним Правилником о организацији 

и систематизацији радних места у Градској управи, органима 
и стручним службама које су основане за обављање послова 

Града, у складу са законом којим се уређују права и дужности 

запослених у јединицама локалне самоуправе. 
                

                                           Члан 4.  

Комунална милиција у обављању послова сарађује са овлашћеним 
организацијама, вршиоцима комуналне делатности града, 

инспекцијским службама града (у даљем тексту: инспекцијске 

службе)  и са грађанима. 
  

Комунална милиција у обављању послова сарађује са министарством 

надлежним за унутрашње послове на начин и под условима 
прописаним законом. 

  

Овлашћене организације из става 1. овог члана у складу са законом 
којим се уређује комунална милиција су друге организационе 

јединице Градске управе града Сомбора и организационе јединице 
управе, предузећа, организације и установе које на основу закона, 

односно општег акта града одлучују о појединим правима грађана, 

правних лица или других странака (у даљем тексту: овлашћене 
организације). 

 

Вршиоци комуналне делатности у смислу одредаба ове одлуке су 
вршиоци комуналне делатности које је за вршење комуналне 

делатности основао град, односно којима је вршење поверио град (у 

даљем тексту: вршилац комуналне делатности).  
 

                                                                    

III ПОСЛОВИ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

  

                                           Члан 5. 

  

Послови комуналне милиције су:  

1) одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја 

за комуналну делатност, спречавањем нарушавања, односно 
успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито:  

- спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита 

комуналних објеката од прљања, оштећивања и уништавања,  
- заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и 

оштећивања (остављањем возила, ствари и других предмета, запрека 

за возила, постављањем привремених монтажних објеката и слично),  
- сузбијање недозвољеног обављања делатности на површинама јавне 

намене и другим јавним местима,  

- спречавање радњи којима се нарушава општа уређеност насеља 
(прљање и оштећивање фасада и других спољних делова зграда и 

других објеката, исписивање графита: лепљење плаката, као и 

контрола уклањања снега и леда са површина јавне намене, 
површина у јавном коришћењу и осталих површина),  

- спречавање радњи којима се нарушава уређеност постављања 

објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у 
јавном коришћењу, извођење културног и артистичког програма на 

тим површинама (постављање, прљање и оштећивање урбане опреме 

и урбаног мобилијара, као што су наменски монтажни објекти, 
опрема за игру и рекреацију, јавне чесме и фонтане, клупе, 

жардињере и друго, извођења културног и артистичког програма без 

одобрења), као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу 
постављања објеката и уређаја и одобрења за извођење културног и 

артистичког програма,  

- контрола постављања средстава за оглашавање на јавним и другим 
површинама,  

- одржавање и заштита чистоће на јавним површинама (остављање 

грађевинског шута и другог отпада на површинама јавне намене, 
изливање отпадних вода и друге нечистоће на површине јавне 

намене, као и вршење других радњи којима се нарушава уредност и 

чистоћа Града),  
- контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина држања и 

извођења кућних љубимаца,  

- обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама,  
- паркирање (спречавање паркирања на местима на којима се омета 

коришћење пута и одвијање саобраћаја, приступ објекту, 
противпожарном путу и степеницама, контрола коришћења 
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паркиралишта у складу са прописом и сигнализацијом, паркирања на 

резервисаним паркинг местима и сл.),  

2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих 
аката из области комуналне и других делатности из надлежности 

Града:  

- контрола употребе симбола и имена града,  
- спречавање радњи којима се нарушава прљање и оштећивање 

споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела,  

- контрола постављања привремених објеката, тезги, башти 
угоститељских објеката и других покретних објеката на јавним 

површинама,  

3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града, који се 

односи нарочито на:  

- јавни линијски, ванлинијски и посебан линијски превоз путника 
(несметано одвијање линијског превоза путника, пријем и 

искрцавање путника у јавном линијском и ванлинијском превозу 

путника на стајалиштима која су за то одређена и др.),  
- такси превоз (откривање нелегалног такси превоза, коришћење 

такси стајалишта у складу са прописом и хоризонталном и 

вертикалном сигнализацијом, спречавање паркирања такси возила 
ван такси стајалишта, уредност и чистоћа такси возила и др.),  

4) заштита животне средине, а нарочито у области: заштите од буке, 

заштите ваздуха од загађивања, заштите природе и заштићених 
подручја која проглашава надлежни орган града, контроле над 

скупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем 
комуналног, инертног и неопасног отпада и др,  

5) заштита општинских и некатегорисаних путева, улица и државних 

путева из надлежности града и припадајућих путних објеката од 
непрописног заузећа и оштећивања, односно сваког чињења којим се 

оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање 

саобраћаја на путу, као и заштита бициклистичких и пешачких стаза, 
саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације,  

6) заштита културних добара и других јавних објеката од значаја за 

град и приградска места,  
7) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано 

одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање других 

задатака из надлежности Града,  

8) вршење контроле над применом закона којим се уређују државни 

симболи, осим у односу на државне органе, град и имаоце јавних 

овлашћења (контрола употребе заставе, химне или грба Републике 
Србије, злоупотреба заставе или грба Републике Србије за 

обележавање робе или услуге, контрола истицања грба или заставе 

стране државе и др.),  
9) други послови, у складу са законом и одлукама града. 

 

 

                               Начин обављања послова 

  

                                            Члан 6.  

 

Послови комуналне милиције обављају се организованим присуством 

комуналних милиционара на местима одржавања реда, 
предузимањем других превентивних мера и применом законом 

предвиђених овлашћења комуналне милиције. 

  
Комунални милиционари у свом раду руководе се и принципом рада 

са најмањим штетним последицама, а средства принуде примењују 

само кад је то апсолутно нужно и у мери која је неопходна за 
извршење задатака без непотребних штетних последица у складу са 

законом. 

 

                                  Планирање послова 

 

                                           Члан 7. 

 

Градско веће града Сомбора, на предлог начелника комуналне 

милиције доноси стратешки план комуналне милиције којим, на 
основу процене постојећег стања утврђује приоритете у обављању 

послова комуналне милиције и даје јој развојне, организационе, 

кадровске и друге смернице за даљи рад. 
 

У складу са стратешким планом, комунална милиција сачињава 

годишње планове рада и доставља их градском већу на усвајање. 
 

Уз предлог плана из става 1. и 2. овог члана, комунална милиција 

доставља и претходно прибављено мишљење начелника Градске 
управе. 

 
На стратешке планове и годишње планове рада комуналне милиције 

сагласност даје Скупштина града Сомбора. 

                                     Обавезна упутства 

  

                                              Члан 8.  

Начелник комуналне милиције даје обавезна упутства комуналним 

милиционарима за обављање послова комуналне милиције, у складу 

са законом којим се уређује комунална милиција и другим 
прописима. 

 

  
 

IV ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

  

                                     Врсте овлашћења 

  

                                              Члан 9.  

У обављању послова комуналне милиције, комунални милиционар 

има следећа овлашћења:  

1. упозорење,  
2. усмено наређење,  

3. провера идентитета,  

4. довођење,  
5. заустављање и преглед лица, предмета и возила,  

6. привремено одузимање предмета,  

7. аудио и видео снимање,  
8. употреба средстава принуде (физичка снага, средства за везивање, 

распршивач са надражујућим дејством и службена палица),  
9. прикупљање обавештења,  

10. друга овлашћења у складу са законом. 

  

                                              Члан 10.  

 

Поред овлашћења наведених у члану 9. ове одлуке, комунални 
милиционар може, када је за то овлашћен законом, другим прописом 

и општим актом града, издати прекршајни налог, поднети пријаву 

надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за 
покретање прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган 

да предузме мере из своје надлежности. 

  

Када је законом овлашћен на доношење решења, комунални 

милиционар примењује одредбе Закона о општем управном поступку 

или другог закона којим је овлашћен за доношење решења. 
  

Против решења комуналног милиционара може се изјавити жалба 

Градском већу града Сомбора у року од 15 дана од дана достављања 
решења. 

                                                          

                                                       
                    Издавање прекршајног налога 

 

                                             Члан 11. 

 

Комунални милиционар издаје прекршајни налог у складу 

са одредбама закона којим се уређују прекршаји. 
 

Изузетно, када учинилац прекршаја није затечен на лицу 

места, комунални милиционар у складу са законом може 
применити овлашћење прикупљања обавештења, података и 

информација од лица за које се основано претпоставља да 

располаже истим у циљу откривања учиниоца прекршаја, као 
и да прибави потребне податке и информације у сарадњи са 

министарством надлежним за унутрашње послове. 

 
Када комунални милиционар примењује овлашћење из 

претходног става усменим путем, о томе сачињава службену 

белешку у коју уписује о ком прекршају се ради, који подаци 
су неопходни да се прикупе о учиниоцу тог прекршаја, 

податке о учиниоцу прекршаја, идентификационе податке о 

лицу које даје обавештење, изјаву и потпис лица које је дало 
обавештење. 

 

По извршеном прикупљању обавештења, података и 
информација, како је предвиђено у ставу 2. овог члана, 

комунални милиционар издаје прекршајни налог.  

                                                                

Подношење захтева за покретање прекршајног 

поступка 

 

                              Члан 12. 

 

Пре подношења захтева за покретање прекршајног поступка 

против лица затеченог у вршењу прекршаја комунални 
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милиционар сачињава записник у коме констатује повреду 

прописаног реда која чини правно обележје прекршаја, 

идентификационе податке лица затеченог у прекршају, изјаву и 
потпис лица затеченог у прекршају, као и констатацију за случај 

одбијања потписа записника. 

 
Када учинилац прекршаја није затечен на лицу места, 

комунални милиционар службеном белешком констатује 

повреду прописаног реда која чини правно обележје прекршаја. 
У случају из става 2. овог члана, комунални милиционар 

поступа на начин из члана 11.   ст. 2-4. ове одлуке. 

 
Уз захтев за покретање прекршајног поступка комунални 

милиционар прилаже записник, односно службену белешку или 

други доказ о учињеном прекршају (видео или фото снимак на 
коме се јасно може видети радња из које произлази правно 

обележје прекршаја и друго у складу са законом којим се уређује 

комунална милиција). 
 

 

Подношење пријаве за учињено кривично дело и 

обавештавање другог 

надлежног органа 

 

                              Члан 13. 

 

Кад подноси пријаву за учињено кривично дело, односно кад 

обавештава други надлежан орган да предузме мере из своје 

надлежности, комунални милиционар уз пријаву, односно 
обавештење доставља записник, односно службену белешку 

сачињену на месту одржавања реда или други доказ (видео или 

фото снимак на коме се јасно може видети радња из које 
произлази правно обележје кривичног дела и друго у складу са 

законом којим се уређује комунална милиција). 

 

                    Поступање према малолетним лицима 

 

                                          Члан 14.  

 

Комунални милиционар посебно оспособљен за рад са 

малолетницима поступа према малолетним лицима у присуству 
родитеља или старатеља тог лица, односно представника органа 

старатељства у складу са законом којим се уређује комунална 

милиција. 
 

                                       Евиденције 

 

                                         Члан  15.  

 

Комунална милиција води евиденцију о поднетим пријавама, 
петицијама и предлозима грађана, поднетим притужбама на рад 

Комуналне милиције, употребљеним средствима принуде и другим 

примењеним овлашћењима, аудио и видео снимцима, привремено 
одузетим предметима, издатим службеним легитимацијама, опреми и 

средствима, према садржају и на начин који утврђује министар 

надлежан за послове локалне самоуправе. 
 

V ПОМОЋ У ИЗВРШЕЊИМА, САРАДЊА И ХИТНЕ МЕРЕ И 

СПАСИЛАЧКА ФУНКЦИЈА 

  

                        Помоћ у извршењима (асистенција) 

 

                                         Члан 16.  

 

Комунална милиција пружа помоћ овлашћеним организацијама и 
вршиоцу комуналне делатности , када по оцени овлашћене 

организације или вршиоца комуналне делатности постоје 

претпоставке да спровођење њихове извршне одлуке неће бити 
могуће без присуства комуналних милиционара. 

 

             Облик и начин остваривања сарадње са овлашћеним 

организацијама и вршиоцем комуналне делатности 

 

                                        Члан 17.  

 

Комунална милиција пружа помоћ овлашћеним  

организацијама, као и вршиоцу комуналне делатности, када по 
оцени овлашћене организације или вршиоца комуналне 

делатности постоје претпоставке да спровођење њихове извршне 
одлуке неће бити могуће без присуства комуналних 

милиционара. 

 

О ангажовању комуналне милиције и обиму и начину 

пружања помоћи одлучује начелник комуналне милиције или, у 
његовом одсуству, начелник управе у чијем је саставу комунална 

милиција, у року од 48 часова од подношења писменог захтева 

овлашћене организације или вршиоца комуналне делатности, 
сходно одредбама закона којим се уређују унутрашњи послови о 

поступку пружања помоћи и извршењима подзаконског прописа 

о начину обављања полицијских послова којима се ближе 
уређује пружање ове помоћи. 

 

                 Облик и начин остваривања сарадње са инспекцијским 

службама 

 

                                             Члан 18.  

 

У обављању својих послова комунална милиција сарађује са 

инспекцијским службама јединице локалне самоуправе, у складу са 
законом  и другим прописима  којима се уређује обављање 

инспекцијских послова. 

  
Сарадња Комуналне милиције и инспекцијских служби 

Града остварује се: 

- међусобним обавештавањем, 
- разменом информација, 

- пружањем непосредне физичке, стручне, техничке и друге 
међусобне помоћи, у 

  складу са законом, 

- предузимањем заједничких мера и активности од значаја за 
обављање послова 

  комуналне милиције и инспекцијских служби Града, 

- стручним консултацијама и 
- на други начин. 

 

Комунална милиција и инспекцијске службе Града дужне су 
да се међусобно обавештавају о свим уоченим појавама које су 

од значаја за извршавање надлежности Града. 

Обавештавање из става 3. овог члана врши се, по правилу у 

писаној форми, а у случају хитности може се вршити путем 

средстава везе и непосредним усменим обраћањем. 

 
На образложени захтев лица које руководи инспекцијском 

службом Града, комунална милиција ће тој инспекцијској 

служби пружити непосредну физичку, стручну, техничку и другу 
помоћ. 

Захтев се доставља у писаном облику, а у случају хитности 

може се поднети и усменим обраћањем.  
Изузетно, комунални милиционар ће на оправдани усмени 

захтев службеног лица инспекцијске службе Града и под 

условима утврђеним Законом, пружити непосредну помоћ 
службеном лицу те инспекцијске службе у току вршења 

инспекцијског надзора. 

 
Приликом предузимања заједничких мера и активности, 

комунални милиционар може на оправдани усмени захтев 

службеног лица инспекцијске службе Града и под условима 
утврђеним законом, проверити идентитет лица и прегледати лица 

и предмете. 

 
У остваривању међусобне сарадње, комунална милиција и 

инспекцијске службе Града обезбеђују и унапређују сталну 

међусобну комуникацију путем средстава везе. 
 

   

               Предузимање заједничких мера и активности 

  

                                           Члан 19.  

 

Комунална милиција и надлежна инспекцијска служба спроводе 

заједничке мере и активности од значаја за обављање послова 

комуналне милиције и инспекцијских служби. 
  

  Сарадња комуналне милиције са грађанима 

Члан 20. 

 
Грађани могу комуналној милицији подносити пријаве, 

петиције и предлоге у вези са комуналним редом писаним путем, 
а у хитним случајевима телефоном, електронским путем и 

непосредним усменим обраћањем, о чему комунална милиција 

прави службену белешку. 
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Комунална милиција је дужна да грађане, на њихов захтев, 

обавести о исходу поступања. 
 

Комуналној милицији свако може поднети притужбу ако 

сматра да су му незаконитом или неправилном применом 
овлашћења комуналног милиционара из члана 9. ове одлуке 

повређена права, у року од 30 дана од дана када је до повреде 

дошло. 
 

Решавање по благовремено поднетој притужби се одвија по 

прописаној процедури утврђеној законом. 
 

Комунална милиција ће по потреби вршити обавештавање и 

едукацију грађана непосредно и путем медија о актуелним 
догађањима и новинама из делокруга свог рада. 

 

 Сарадња комуналне милиције са министарством надлежним за 

унутрашње послове 

 

Члан 21. 

 

Комунална милиција сарађује са министарством 
надлежним за унутрашње послове (у даљем тексту: МУП), у 

размени информација и података из службених евиденција и 

о евентуалном садејству (организовањем заједничких акција 
на терену) и планирању заједничких активности. 

                                                                                  

                         Хитне мере и спасилачка функција 

  

                                           Члан 22.  

 

Комунална милиција предузима хитне мере заштите животне 

средине, заштите  од елементарних и других непогода, заштите од 
пожара и друге заштите из надлежности града, кад те мере не могу 

правовремено да предузму други надлежни органи града и овлашћене 

организације, о чему одмах обавештава те органе, односно 

организације. 

  

Комунална милиција учествује у вршењу спасилачке функције и 
пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на 

отклањању последица у случају опасности изазване елементарним 

непогодама и другим облицима угрожавања из става 1. овог члана. 
 

 

VI  СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ 

КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 

Члан 23. 

 

Средства за рад и опрему, као и за финансирање рада 
Комуналне милиције обезбеђују се у буџету Града. 

 

VII ЗАШТИТА КОМУНАЛНИХ МИЛИЦИОНАРА И 

ПРЕКРШАЈИ 

Кривичноправна заштита 

Члан 24. 

Комунални милиционар у обављању службене дужности 

има статус службеног лица и ужива кривичноправну заштиту 

у складу са законом. 
 

Прекршји 

Члан 25. 

За ометање или спречавање комуналног милиционара у 

обављању послова комуналне милиције утврђених овом 
одлуком, казниће се за прекршај: 

- правно лице-новчаном казном у износу од 50.000 динара; 

- предузетник-новчаном казном у износу од 15.000 динара; 
- одговорно лице у правном лицу-новчаном казном у износу 

од 10.000 динара; 

- физичко лице-новчаном казном у износу од 10.000 динара. 

 

Ако лице којем је издато усмено наређење одмах не поступи 
по њему, односно ако лице на захтев комуналног милиционара 

не достави тражена обавештења, податке и информације, казниће 

се за прекршај и то: 
- правно лице-новчаном казном у износу од 25.000 динара; 

- предузетник-новчаном казном у износу од 12.500 динара; 

- одговорно лице у правном лицу-новчаном казном у износу 
од 5.000 динара; 

- физичко лице-новчаном казном у износу од 5.000 динара. 

 
 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

                                             Члан 26. 

Комунална полиција даном ступања на снагу ове одлуке, наставља са 

радом као комунална милиција, а запослени у статусу комуналног 
полицајца наставља са радом као комунални милиционар. 

  

Предлог акта о организацији и систематизацији радних 
места, који се односи на комуналну милицију, утврдиће 

начелник Градске управе у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке и доставити  Градском већу на усвајање. 
 

Начелник Градске управе, у року од 8 дана од дана 
ступања на снагу Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Градској управи, 

Правобранилаштву и Служби за буџетску инспекцију града 
Сомбора извршиће распоређивање запослених на послове 

комуналне милиције. 

 

                                              Члан 27. 

Изглед униформе и ознака, боје и начина означавања возила и 

пловила и посебној опреми  комуналне милиције уређује се одлуком 
Скупштине града, а у складу са Законом. 

 

Одговарајућа промена назива, боје униформе, ознака комуналне 

милиције и одговарајуће усклађивање правних аката који регулишу 

питања организације и рада комуналне милиције извршиће се 

најкасније до истека рока утврђеног Законом о изменама и допунама 
Закона о полицији ("Службени гласник РСˮ број 24/18). 

 

                                                               

                                             Члан 28. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

облицима и начину остваривања сарадње комуналне полиције са 
инспекцијом града Сомбора ( „ Службени лист Града Сомбора“, број 

13/2017). 

 
 

                                             Члан 29. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Сoмбора". 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 352-1670/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 

184. На основу члана 5., члана 32. тачка 6. и члана 71. став 

1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС” бр. 129/2007, 

83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 104. став 4. 
Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора”, бр. 2/2019), 

Скупштина града Сомбора на 5. седници одржаној дана 25.11.2020. 

године, донела је 

 

ОДЛУКА О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА 

 

 

I    ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Oдлуком се уређују врсте прописа које доноси 
Скупштина града Сомбора за које се спроводи јавна расправа и 

дефинишу начин и поступак организовања и спровођења јавне 
расправе, као и прописи за које се не спроводи јавна расправа. 
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Члан 2. 

 

Јавном расправом, у смислу ове Одлуке, подразумева се 
отворени састанак и консултовање представника органа града, јавних 

служби и јавних предузећа са заинтересованим грађанима и 

представницима удружења грађана, органима и организацијама  и 
средствима јавног информисања. 

 

Члан 3. 

 

Јавном расправом обезбеђује се: 

- информисање најшире јавности о планираним 
активностима на припреми општег правног акта; 

- потпунија размена информација између органа града 

Сомбора и заинтересоване јавности; 
- учествовање заинтересоване јавности у припреми општег 

правног акта; 

- унапређивање квалитета општег правног акта. 
 

 

II   АКТИ ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА 

РАСПРАВА 

 

Обавезна јавна расправа 

 

Члан 4. 

 

Јавна расрава се обавезно спроводи: 

1) у поступку припреме статута; 
2) у поступку припреме буџета Града; 

3) у поступку припреме стратешких планова развоја; 

4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Града; 
5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова; 

6) у другим случајевима предвиђеним законом.  

 
 Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се о нацрту 

акта (одлуке, плана и другог акта у припреми), а може се спровести и 

раније на предлог обрађивача акта надлежног за припрему и 

утврђивање нацрта.  

О актима из става 1. овог члана  мора се спровести најмање 

једна јавна расправа. 
  

Јавна расправа на основу предлога, односно захтева 

 

Члан 5. 

 

 Јавна расправа може се спровести у поступку доношења 
других општих аката из надлежности Скупштине града, а на основу 

захтева: 

- предлагача општег акта,  
- 1/3 одборника или  

- предлога 100 грађана. 

 
 Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је 

потребно да својим потписима подржи најмање 100 грађана са 

бирачким правом на територији града.  
 Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне 

расправе из става 1. овог члана спроводи се у складу са прописима 

који уређују грађанску иницијативу. 
 Надлежно радно тело Скупштине града одлучује по 

примљеном предлогу, односно захтеву из става 1. овог члана. 

 Уколико надлежно радно тело Скупштине града  прихвати 
предлог, односно захтев из става 1. овог члана, надлежно Одељење 

Градске управе, по правилу, на начин и у време које је у тим 

поднесцима предложено, организује јавну расправу. 

  

  

III  АКТА ЗА КОЈА СЕ НЕ СПРОВОДИ ЈАВНА 

РАСПРАВА 

 

Члан 6. 

  

Јавна расправа се не спроводи у припреми  одлука:  

- када се усклађују са прописима; 
- када се одлуком битно другачије не уређује неко питање; 

- којима се уређују питања из области одбране и 

безбедности;  
- у ванредним, хитним или непредвидивим околностима; 

- када се одлуке доносе по хитном поступку, а чије 
недоношење би могло имати штетне последице по интересе грађана 

или правних лица, односно за обављање послова из надлежности 

града.  

  

 

IV    РАСПРАВА О ТЕКСТУ ОПШТЕГ ПРАВНОГ 

АКТА 

 

Члан 7. 

 
Расправа о тексту општег правног акта спроводи се: 

           - организовањем округлих столова, трибина, презентација, 

јавних расправа и др.,   
           - достављањем  предлога, сугестија и коментара у писаном и 

електронском облику. 

 Расправи из става 1. алинеја 1. овог члана обавезно 
присуствује овлашћени представник  органа града и одељења Градске 

управе које спроводи расправу. 

 
  

Објављивање отпочињања рада на припреми прописа 
 

Члан 8. 

 

 Одељење Градске управе надлежно за припрему прописа 

дужно је да на интернет презентацији Града обавести јавност да 

је отпочело рад на припреми прописа који доноси Скупштина 
града. 

 Обавештење из става 1. овог члана, објављује се у року од 
8 дана од дана почетка израде тог прописа. 

 

Члан 9. 

 

 Јавну расправу у случајевима предвиђеним овом Одлуком 

организује начелник Одељења Градске управе.  
 

 

Члан 10. 

 

 Расправа о тексту општег правног акта почиње 

објављивањем јавног позива за учешће у расправи на интернет 
презентацији Града. 

Уз јавни позив из става 1. овог члана објављује се програм 

спровођења јавне расправе, као и нацрт акта који је предмет јавне 
расправе. 

Расправа се спроводи по програму из става 2. овог члана 

који сачињава надлежно одељење Градске управе и који садржи:  
- назив одељења Градске управе које спроводи расправу; 

- назив општег правног акта који је предмет  расправе; 

- рок, место и време одржавања расправе; 
- адресу и начин достављања  предлога, сугестија и 

коментара; 

- друге податке потребне за њено спровођење. 
 

Расправа о тексту општег правног акта траје најмање 15 

(петнаест) дана од дана објављивања јавног позива из става 1. овог 
члана. 

 Време трајања јавне расправе утврђује одељење Градске 

управе односно лице надлежно за њено организовање и 
спровођење. 

 

Обавештавање јавности у току јавне расправе 
 

Члан 11. 

 
 Одељење Градске управе надлежно за припрему општег 

акта који је предмет јавне расправе, дужно је да у току трајања 

јавне расправе на интернет презентацији Града објављује све 
коментаре, предлоге и сугестије дате на јавној расправи. 

 

 

 V   ИЗВЕШТАЈ  О  ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

 

Члан 12. 

 

 Након завршетка расправе, надлежно одељење Градске 

управе сачињава извештај о јавној расправи. 
Извештај о јавној расправи садржи нарочито податке о: 

- месту и времену одржавања расправе; 
   - овлашћеним представницима органа града Сомбора који 

су учествовали у расправи; 
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- броју учесника у расправи; 

- броју достављених предлога, сугестија и коментара; 

- предлозима и сугестијама који су прихваћени и 
предлозима и сугестијама који нису прихваћени, са образложењем 

разлога. 

 
Извештај из става 1. овог члана надлежно Одељење 

Градске управе објављује на интернет презентацији Града, у року од 

15 дана од дана окончања јавне расправе. 

 

Члан 13. 

  
    Одељење Градске управе надлежно за утврђивање 

предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, дужно је да 

приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама 
и предлозима датим у јавној расправи. 

        Након окончане јавне расправе, надлежно одељење 

Градске управе доставља Градском већу нацрт општег правног 
акта са извештајем о спроведеној јавној расправи. 

 Градско веће утврђује предлог општег правног акта са 

извештајем о спроведеној јавној расправи и исти упућује 
одборницима Скупштине града на разматрање и усвајање.  

 

 
 

VI   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 
 Поступак јавне расправе започет у складу са прописима 

који су били на снази пре ступања на снагу ове Одлуке, 

наставиће се по одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 15. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Сомбора". 

 

Члан 16. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
врстама прописа које доноси Скупштина града Сомбора за које је 

обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне 

расправе ("Сл. лист града  Сомбора" ,бр. 13/2017). 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 02-392/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 

185. На основу члана 6а став 4.-6. Закона о порезима на 

имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - 
одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 

135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - 

одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - одлука УС 
и 86/2019 – у даљем тексту: Закон), и члану 39. Статута града 

Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2019), Скупштина града 

Сомбора, на 5. седници одржаној дана 25.11.2020. године, донела је  

 

ОДЛУКУ О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНО 

ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ У СВРХУ 

УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА  

 

Члан 1.  

Овом одлуком уређује се да се неизграђено грађевинско 
земљиште на територији Града Сомбора, које се користи искључиво 

за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, за сврху 

утврђивања пореза на имовину, разврстава у пољопривредно односно 
у шумско земљиште. 

 

 

Члан 2. 

Гајењем биљака, односно садног материјала, односно шума, 

сматра се гајење (једногодишњих, двогодишњих, односно 
вишегодишњих) биљака, односно гајење садног материјала, односно 

гајење шума, које је класификовано у области пољопривреда, 

шумарство и рибарство, у складу са прописом којим се уређује 
класификација делатности. 

Члан 3. 

Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге 
дужни су да, до 31. јануара пореске године, поднесу пореске пријаве 

за утврђивање пореза на имовину за непокретности које се, у складу 

са овом одлуком, разврставају у другачију групу непокретности у 
односу на групу у коју су били разврставни за сврху утврђивања 

пореза на имовину за 2020. годину. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном листу Града Сомбора”, а примењиваће се од 01. јануара 

2021. године. 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 436-8/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 

 

 

 

186. На основу члана 2. став 3. тачка 12, члана 4. и 13. 

Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011, 

104/2016 и 59/2018), члана 14з и 14и Уредбе о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналниих делатности („Сл.гласник РС“ 

бр.13/2018, 66/2018 и 51/2019) и члана 39. Статута града Сомбора 

(„Сл. лист града Сомбора", број 02/2019) Скупштинa града Сомбора 

je на 5. седници која је одржана дана  25.11.2020. године, донела: 

  

 

ОДЛУКА О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о одржавању јавних зелених површина на 
територији града Сомбора („Службени лист Града Сомбора“ број 

11/2018) у члану 4. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„JKП „Простор“ Сомбор и ЈКП „Зеленило“ Сомбор, као 
вршиоци комуналне делатности одржавање јавних зелених површина 

морају испуњавати услове за обављање комуналне делатности 

прописане актом Владе РС којим се уређују садржина, начин и 
услови за отпочињање обављања ових комуналних делатности, а 

нарочито у погледу стручне оспособљености кадрова и техничког 

капацитета.“ 

 

Члан 2. 

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

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 352-1671/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                         Зоран Рус, с.р 
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187. На основу члана 34. Закона о јавним предузећима 

("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 39. Статута 
града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2 /2019) Скупштина 

града Сомбора је на 5. седници одржаној дана 25.11.2020. године, 

донела: 
 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА 

ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса за 
именовање директора јавних предузећа чији оснивач је Скупштина 

града Сомбора (у даљем тексту: Комисија).  

 

 2. Комисија има председника и 4 члана.   

  

 3. У Комисију се именују: 
 Ђуро Клипа - председник Комисије, 

 Габор Бујак - члан Комисије, 

 Соња Коњевић - члан Комисије, 
 Јелена Басарић - члан Комисије, 

 Виктор Деспотовић - члан Комисије. 
 

   

 4. Мандат председника и чланова Комисије траје 4 године. 

 

 5. Задатак Комисије је да: 

- неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, одбаци  закључком 

против кога није допуштена посебна жалба; 

- саставља списак кандидата који испуњавају услове за 
именовање и међу њима спроводи изборни поступак; 

- у изборном поступку оцењивањем стручне способности, 

знања и вештина, утврђује резултат кандидата према 

мерилима прописаним за именовање директора јавног 

предузећа; 

- уколико се у изборном поступку спроводи писмена 
провера,приликом те провере обавештава кандидате о 

месту, дану и времену када ће се обавити усмени разговор; 

- доставља Одељењу за комуналну делатност, имовинско-
правне и стамбне послове ранг листу са највише три 

најбоље рангирана кандидата са бројчано исказаним и 

утврђеним резултатима према мерилима прописаним за 
именовање,  као и записник о изборном поступку;  

- омогући увид у документацију јавног конкурса по захтеву 

кандидата који је учествовао у изборном поступку под 
надзором комисије у року од два дана од дана пријема  

захтева. 

 
 6. Комисија ради у седницама. 

    О раду на седници води се записник. 

    Комисија пуноважно одлучује када седници присуствује 
више од половине чланова. 

 

 7. Председник и чланови Комисије имају право на накнаду 
за учествовање у раду седница Комисије. у висини накнаде коју 

примају скупштинска радна тела по једном састанку. 

 
 8. Административно-техничке послове за потребе 

Комисије обавља Одељење за комуналне делатности, имовинско-

правне и стамбене  послове. 
 

 9.  Овим решењем ставља се ван снаге Решење о 

именовању комисије за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа („Службени лист града Сомбора бр. 11/2016 и 

10/2017). 

 
 10. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у "Службном листу града Сомбора" 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 02-393/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

 С о м б о р                                                         Зоран Рус, с.р. 
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188. На основу члана 26. и 33. Закона о заштити ваздуха 

(„Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13), члана 39. Статута града Сомбора 

(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), и сагласности Министарства 

заштите животне средине Републике Србије бр. 353-01-01957/2020-03 

од 16.10.2020. године, Скупштина града Сомбора, на својој 5. 

седници одржаној дана 25.11.2020. године, доноси: 

 

КРАТКОРОЧНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАШТИТУ ВАЗДУХА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД 2020-2023 

ГОДИНЕ  

 

Разлог доношења плана 

У складу са чланом 33. Закона о заштити ваздуха 

(„Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) надлежни орган јединице 

локалне самоуправе је дужан да донесе краткорочне акционе планове 

у зони или агломерацији која се налази на њиховој територији у 

случају да постоји опасност да нивои загађујућих материја у ваздуху 

прекораче једну или више концентрација опасних по здравље људи, 

или постоји опасност да се прекорачи концентрација приземног озона 

опасна по здравље људи, као и у случају да постоји опасност од 

прекорачења једне или више граничних или циљаних вредности за 

поједине загађујуће материје, све у складу са Уредбом о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“, бр. 

11/2010, 75/2010, 63/2013). 

На основу дописа Министарства заштите животне средине 

од 7.11.2019. године  којим нас је исто обавестило у тачки бр.6 да су 

јединице локалне самоуправе у обавези да донесу  краткорочни 

акциони план за зоне или агломерације које се налазе на њиховим 

територијама, у случају да постоји опасност по здравље људи и 

животну средину, у складу са чланом 33. Закона о заштити ваздуха, 

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске 

управе града Сомбора је поступило по наведеном допису и  израдило 

предлог Краткорочног акционог плана, као вид превентивне мере, 

обзиром да је број дана са прекорачењима ГВЕ суспендованих 

честица PM10 мањи од 35, што је дато као критеријум у Уредби. 

.Краткорочни акциони план за Град Сомбор је направљен у 

складу са Правилником о садржају краткорочних акционих планова 

(„Службени гласник РС“, бр. 65/2010), 

Краткорочни акциони план садржи: 

- Податке о локацији (подручју) повећаног загађења, 

- Основне карактеристике и информације о територији града 

Сомбора, 

- Податке о врсти и степену загађења, 

- Стање квалитета ваздуха, 
- Утицаје делатности од значаја за планирање и податке о 

изворима загађења, 

- Анализу ситуације и фактора који су утицали на појаву 
прекорачења, 

- Специфичне мере за краткорочно смањење трајања 

прекорачења, 
- Детаље о мерама који се планирају, са роковима за њихову 

реализацију, 

- Основне услове и претпоставке за остваривање планираних 
мера и активности, 

- Субјекте надлежне за спровођење и реализацију плана (органи и 

организације), 
- Табеле и прилоге, листу докумената, публикација и слично 

којима се поткрепљују подаци наведени у плану. 

 

 

1. Подаци о локацији (подручју) повећаног загађења  

Подручје повећаног загађења може да буде цела 

територија Града Сомбора, нарочито у зимском периоду док 

траје грејна сезона због великог броја индивидуалних 

домаћинстава која користе најчешће дрва и угаљ као енергент, 

као и индустрија. Сомбор је град у којем се после 

вишегодишњег застоја поново развија индустријска активност. 

Фабрике су највећим делом смештене у индустријској зони 

односно на  уласку у град из правца насељених места Стапар и 

Кљајићево. 

На територији града Сомбора евидентирано је 11.795 

индивидуалних домаћинстава – кућа на селима и 9.898 

индивидуалних домаћинстава у самом граду, што збирно 

износи21.693 индивидуална домаћинства, која у највећој мери 

као енергент у грејној сезоникористе дрва и угаљ, а у последње 

време и пелет. 

Према подацима полицијске управе Сомбор, на територији 

града Сомбора је регистровано 29.843 возила, од тог броја око 8.950 

возила са еуро 3 мотором. Податке по врстама возила као и податке о 
броју возила која су на дизел односно бензин као погонско гориво 

немамо.   

 

 

2. Основне карактеристике и информације о територији града 

Сомбора 

Територија града Сомбора простире се на површини од 

1.216 км2, што износи 5,63% територије АП Војводине, односно 

1,37% територије Републике Србије. Према својој површини Град 

Сомбор је друга административна јединица по величини у АП 

Војводини са укупно 85.903 становника, према попису из 

2011.године. Сомбор је уједно и административни центар 

Западнобачког округа. Територију града Сомбора, чине сам град и 15 

насељених места. Град Сомбор се на северу граничи са Републиком 

Мађарском, на западу са Републиком Хрватском. Унутар граница 

Републике Србије, град Сомбор се граничи са територијом града 

Суботице на североистоку, територијом Општине Бачка Топола на 

истоку, са територијом општине Апатин на западу, док се на југу 

граничи са територијама Општинама Кула и Оџаци. 

 

Град се простире на Бачкој лесној тераси. Због уједначених 

рељефних облика нема значајнијих висинских варирања терена. Зоне 

Сомбора као и цела Војводина улазе у састав Панонског басена. У 

складу са Уредбом о одређивању зона и агломерација («Службени 

гласник РС, 58/2011 и 98/2012»), Сомбор се налази у зони Војводина, 

која обухвата територију АП Војводине, осим територије града Новог 

Сада и града Панчева. 
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Град се налази у умерено – континенталном климатском 

простору, са извесним специфичностима који се манифестују као 

елементи субхумидне и микротермалне климе. Прелазна годишња 

доба, пролеће и јесен, одликују се променљивошћу времена са 

топлијом јесени од пролећа. Лети се ово подручје налази под 

утицајем тзв. Азорског антициклона, а зими под утицајем циклонске 

активности с Атланског океана и Средоземног мора, као и зимског 

тзв.Сибирског антициклона.  

Клима је условљена географским положајем, струјањем 

ваздушних маса из Руске низије и централне Европе, струјањем са 

југа и југозапада и ваздушним масама са Атлантског океана. Прве 

доносе континенталне и поларне одлике, док масе са Атлантика 

доносе влажно и нестабилно време.  

Климатске карактеристике и метеоролошки параметри 

представљају битан фактор за дефинисање стања животне средине, 

пре свега се мисли на температуру, падавине, ветар, осунчаност итд., 

који директно утичну на биљни и животињски свет као и на 

целокупну динамичност животне средине. Саме промене климатских 
карактеристика могу утицати на промене у средњим годишњим 

вредностима температуре ваздуха или промене просечне количине 

падавина. 
 

Подаци у наставку су од стране Републичког хидрометеоролошког 

завода Београд са метеоролошке станице у Сомбору, а односе се на 
цело подручје Града. Подаци су за период 1950-2000 године, а за 

период 2001-2018, године нису нам доступни. 

 

Температура ваздуха  

 

Температура ваздуха као један од основних 
климатолошких елемената, креће се од најнижих вредности у 

јануару, до највиших у јулу, а потом опада све до јануара.  

 

Табела 1. Средње месечне и годишње вредности температуре ваздуха (°С) по месецима за мерну станицу Сомбор (1950-2000.)  

месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД. 

Сомбор -0,9 1,2 5,7 11,2 16,4 19,7 21,2 20,6 16,4 11,0 5,4 1,2 10,7 

 

На основу средњих месечних и средњих годишњих температура 
ваздуха, приказаних у табели, произилази да је средња годишња 

температура ваздуха у Сомбору 10.7 °С и да је најхладнији месец 

јануар са средњом температуром од 0.9 °С, а најтоплији јули, са 
21.2°С.   

 

Ветрови  

 

Ветар је веома важан климатски елеменат. Он пре свега, има велики 

утицај на обликовање климе, као модификатор, с обзиром да доноси 

особине области из којих долази.  
Учесталост ветрова, тишина је изражена у промилима (‰), при чему 

је укупан збир осматрања ветрова из свих праваца и тишина узет као 
1000‰.  

 

Табела 2. Честине ветрова у осам праваца и тишина (‰) за месеце и годину за мерну станицу Сомбор (1950-2000.)  
 

Правац 

месец 

N NE E SE S SW W NW C 

I 143 74 98 119 110 88 111 124 133 

II 154 70 102 130 108 93 95 130 118 

III 157 72 109 138 93 84 94 135 118 

IV 178 74 99 102 93 85 105 145 119 

V 172 82 82 86 73 87 118 156 144 

VI 182 55 56 69 71 82 125 195 165 

VII 195 55 41 54 71 59 116 209 200 

VIII 183 63 66 72 65 53 99 161 238 

IX 147 54 75 93 76 66 99 149 241 

X 131 76 112 127 91 65 82 117 199 

XI 134 67 115 147 108 73 95 113 148 

XII 134 70 100 123 115 90 108 121 139 

Год 159 68 88 105 89 77 104 146 164 

 

Према вредностима годишње учесталости праваца ветрова 

може се закључити да највећу учесталост јављања имају северни (N) 

ветрови или "северац" који дува током зимских дана и по правилу је 
весник периода са доста хладним и сувим временом, заступљен са 

159 ‰ и северозападни (NW) ветар, који доноси влажне ваздушне 

масе са Атлантика, а у вези са тим и појаву облачности и излучивања 
падавина. Заступљен је са 146 ‰. Најмању честину има 

североисточни (NE) ветар са 68 ‰ и југозападни (SW) ветар са 77 ‰. 

Учесталост тишина (C) је такође знатна и износи 164 ‰.  

 

Влажност ваздуха  

 

Релативна влажност ваздуха представља степен 
засићености ваздуха воденом паром. Она зависи од температуре и 

углавном стоји у обрнутом односу са температурним током.  

 
Табела 3. Средња месечна релативна влажност  ваздуха (%), по месецима за мерну станицу Сомбор (1950-2000.)  

месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД. 

Сомбор 85,4 80,6 73,5 69,8 68,6 67,7 68,7 70,2 74,5 77,2 84,1 87,0 75,6 

 

Релативна влажност ваздуха просечно је већа од 67% 
(67.7% у јулу) са средњом годишњом вредношћу 75.6%, што није 

сувише велика вредност за наше крајеве. Највиша средња месечна 

вредност релативне влажности пада на децембар (87.0%).   
  

 

Облачност  

Облачност, тј. покривеност неба облацима један од 

климатских елемената чији је значај веома велик, у пољопривреди, 

урбанизму, здравству, туризму итд. Она се изражава у десетинама 
или процентима покривености неба.  

 

Табела 4. Средња месечна облачност (у десетинама), по месецима за мерну станицу Сомбор (1950-2000.)  

месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

сомбор 7.0 6.5 5.9 5.9 5.6 5.3 4.3 3.9 4.5 4.9 6.9 7.3 5.7 

 
На основу података из табеле може се закључити да је 

најмања покривеност неба облацима у августу (3.9 десетина, односно 
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39%), док највећу просечну облачност има децембар (7.3 десетине). 

Просечна годишња облачност износи 5.7 десетина, тј. 57% што 

представља знатну вредност.   

 

 Инсолација  

 

Табела 5. Прорачунате суме осунчавања (у часовима), по месецима  за мерну станицу Сомбор (1950-2000.)  

месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Сомбор 64.5 92.7 147.6 182.1 234.2 256.1 288.4 269.1 206.1 159.8 75.6 54.9 203.1 

   

На основу података из табеле може се закључити да је најмања 

вредност инсолације у  децембру, а највећа у јулу. Просечна годишња 
сума осунчавања изражена у часовима износи 2031 час.   

 

 
 

Падавине  

 

Падавине представљају један од најважнијих климатских елемената, 

њихов значај углавном је условљен расподелом годишње висине 

падавина по месецима, тзв. плувиометриским режимом. 
   

Табела 6. Висина падавина (у мм), по месецима за мерну станицу Сомбор (1950-2000.)  

месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

сомбор 35.0 33.9 32.7 47.7 56.6 73.2 66.1 50.2 42.4 49.2 53.3 49.4 589.7 

 

У току 2019. године, на територији Града Сомбора, средња годишња 

температура је износила 12,9°C, с тим да је најхладнији месец био 

јануар са просечном температуром 0.2°C а најтоплији месеци су били 

јун и август са 23,2°C. 

Средња годишња количина падавина за град Сомбор је износила 

699,2 mm, док је број осунчавања износило између 2.200 и 2.300 

часова. 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Београд  

 

3. Подаци о врсти и степену загађења 

 

Град Сомбор се налази у Зони Војводина. Квалитет 

ваздуха се налази у I категорији (чист или незнатно загађен ваздух).  

У складу са чланом 9. Закона о заштити ваздуха, у циљу 

ефикасног управљања квалитетом ваздуха успоставља се јединствени 

функционални систем праћења и контроле степена загађења ваздуха 

и одржавање базе података о квалитету ваздуха (у даљем тексту: 

мониторинг квалитета ваздуха).  Република Србија, аутономна 

покрајина и јединица локалне самоуправе, у оквиру своје 

надлежности  утврђене Законом, обезбеђују мониторинг квалитета 

ваздуха. 

Системом мониторинга квалитета вазуха успоставља се 

државна и локална мрежа мерних станица и / или мерних места за 

фиксна мерења- члан 10. став 1. Закона о заштити ваздуха.   

Државна мрежа успоставља се у складу са програмом 

контроле ваздуха, којима се одређује број и распоред мерних станица 

и / или мерних места у одређеним зонама и агломерацијама, као и 

обим и учесталост мерења. Програм доноси Влада на предлог 

надлежног Министарства – члан 11. став 3. и 4. Закона о заштити 

ваздуха.  

Локална мрежа мерних станица и / или мерних места (у 

даљем тексту: локална мрежа) успоставља се за праћење квалитета 

ваздуха на нивоу јединице локалне самоуправе. Локалну мрежу чине 

допунске мерне станице и / или мерна места које надлежни орган 

јединице локалне самоуправе одређује на основу мерења или 

поступака процене за зоне и агломерације за које нема података о 

нивоу загађујућих материја, у складу са својим потребама и 

могућностима. Мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи 

обавља се према програму који за своју територију доноси надлежни 

орган јединице локалне самоуправе, на који даје сагласност надлежно 

министарство, и који мора бити усклађен са програмом  контроле 

ваздуха државне мреже.  Средства за реализацију програма контроле 

ваздуха у локалној мрежи обезбеђују се из буџета јединице локалне 

самоуправе, у складу са чланом 15. Закона о заштити ваздуха. 

У складу са чланом 8. Закона о заштити ваздуха 

оцењивање квалитета ваздуха врши се за следеће полутанте: сумпор 

диоксид, азот диоксид, суспендоване честице PM10 и РМ2,5, арсен, 

кадмијум, никл, олово, цинк, чађ, укупне таложне материје и угљен 

моноксид. Оцењивање квалитета ваздуха, на основу измерених 

концентрација загађујућих материја у ваздуху, врши се применом 

критеријума за оцењивање у складу са Уредбом о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 

11/10, 75/10 и 63/13). У Сомбору се врши мерење за сумпор 

диоксид, азот диоксид, суспендоване честице PM10 у складу са 

програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Сомбора, 

и то почев од 15. јануара 2019.године.. 

Сагласно члану 21. Закона о заштити ваздуха а према 

нивоу загађености, полазећи од прописаних граничних и толерантних 

вредности, на основу резултата мерења, утврђују се следеће 

категорије квалитета ваздуха: 

1. прва категорија - чист или незнатно загађен ваздух, где 

нису прекорачене граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу 

материју;  

2. друга категорија - умерено загађен ваздух, где су 

прекорачене граничне вредности нивоа за једну или више загађујућих 

материја, али нису прекорачене толерантне вредности ни једне 

загађујуће материје; 

 3. трећа категорија - прекомерно загађен ваздух, где су 

прекорачене толерантне вредности за једну или више загађујућих 

материја 

Загађујуће материје које се прате на територији Града Сомбора су: 

сумпор-диоксид, оксиди азота и суспендоване честице, као и 

приземни озон и угљен моноксид од стране аутоматске мерне 

станице у власништву ПС за урбанизам и заштиту животне средине. 

 Сумпор диоксид  

Сумпор-диоксид, а уз њега и сумпор-триоксид, сумпорна и 

сумпораста киселина и њихове соли, један је од најчешће присутних 

полутаната у ваздуху. Најзначајнији извор сумпорних оксида је 

сагоревање фосилних горива – угља и нафте и то највише из 

термоелектрана, затим индустрија и саобраћај. Загађивање ваздуха 

сумпор-диоксидом опада у земљама које значајније користе гас и 

друге обновљиве изворе енергије. С обзиром на добру растворљивост 

у води, здравствени ефекти сумпорних оксида испољавају се 

углавном у горњим деловима органа за дисање. Међутим, има доказа 

да честице угљеника из чађи могу послужити као носач сумпор-

диоксида дубоко у плућима, због чега се његова токсичност, у 

присуству повишених концентрација суспендованих честица у 

ваздуху, испољава на знатно нижем нивоу.  
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Азот диоксид  

Оксиди азота, који се уобичајено означавају NОx, 

последњих година доспели су у центар пажње, с обзиром да су 

идентификовани као узрочници многих нежељених појава. Њихово 

штетно дејство везује се за:  - утицај на здравље људи,  - смањење 

видљивости и стварање фотохемијског смога - последица реакција 

NОx са органским материјама у присуству сунчеве светлости,  - 

разарање озона у вишим слојевима атмосфере,  - стварање штетног 

озона у нижим слојевима атмосфере,  - стварање киселих киша.  

Преко 90% оксида азота емитованих услед процеса сагоревања чини 

азотмоноксид NО, док остатак чини азотдиоксид NО2. Међутим, како 

се азотмоноксид NО у атмосфери конвертује у азотдиоксид, већина 

прописа из области заштите животне средине третира све оксиде 

азота као NО2.  

Суспендоване честице PM10  

Суспендованим  честицама назива се велики број 

различитих материја које се састоје од ситних чврстих честица или 

мањих течних капљица присутних у атмосфери. То је комплексна 

машавина органских и неорганских материја различитог хемијског 

састава. Њих чине: честице пореклом из дизел мотора, летећи пепео, 

минерална прашина (пореклом из угља, азбеста, кречњака, цемента), 

честице флуорида, метална прашина и металне паре, пигменти боја, 

остаци пестицида у виду измаглице, дим, чађ и др. Подела 

суспендованих честица на грубе, фине и ултрафине важна је са 

аспекта њихове могућности продирања у периферне делове плућа, 

дужине задржавања у ваздуху, као и домета (домет најситнијих 

честица је преко 1000 km). 

 

Угљен моноксид  CO 

Угљен-моноксид, угљеник (II) оксид, (хем. ознака CO) 

је гас састављен од атома угљеника и атома кисеоника, без 

боје, мириса и укуса, лакши од ваздуха. Угљен-моноксид 

је неорганско једињења угљеника, и спада у групу 

неутралних оксида (не реагују са водом, киселинама и базама). Јаке је 
цитотоксичности за жива бића, јер спада у групу хемијских 

загушљиваца и највећих загађивача ваздуха. Угљен-моноксид, унет у 

организам (са удахнутим ваздухом у плућима) изазива у организму 
општу хипоксију (недостатак кисеоника) јер има јак афинитет 

за хемоглобин црвених крвних зрнаца. Његов токсични ефекат 

настаје веома брзо чак и при изузетно малим концентрацијама. 
Смртна доза за људе износи 1.000-2.000 ppm (0,1-0,2%) при удисању 

гаса од 30 мин. Код високих концентрација угљен-моноксида у 

удахнутом ваздуху смрт може настати у времену од 1-2 минута. 

Максимална дозвољена доза угљен-моноксида(МДК); у индустрији 

износи 50 ppm (0,005%) за експозицију до 8 часова. 

Око 50% тровања у свету отпада на тровање угљен-моноксидом. 
Сваке године у свету умре на стотине људи од последица тровања 

овим гасом. 

Приземни озон О3 

Озон (O3) је троатомски молекул који се састоји од три 

атома кисеоника. његова важност за живот на Земљи је огромна. За 

разлику од озона у озонском омотачу, који је неопходан за живот на 

Земљи, озон при тлу је непожељан. У мањим количинама 

иритира очну слузницу, грло, нос и дисајне путеве, док у великим 

концентрацијама може бити смртоносан. Озон који настаје у нижим 

слојевима атмосфере или тропосферски озон саставни је део 

градскога смога. 

4. Стање квалитета ваздуха 

 

Квалитет ваздуха на територији Града Сомбора се налази у I 

категорији (чист или незнатно загађен ваздух).  

На територији града се налазе два мерна места у локалној мрежи 

мерних станица. 

Мрежа аутоматског мониторинга – једна станица саобраћајног типа у непосредној близини прометне саобраћајнице – оператер 

ПСУГЗЖС 

Адреса станице угао улица Венац Степе Степановића и Арсенија Чарнојевића 

Координате станице 45°46´10.35˝         19°06´52.90˝ 

Надморска висина 87 м 

ЕоИ класификација Т/У/РЦ 

Опис станице Станица је намењена за праћење нивоа загађења у стамбено 

пословној зони које потиче првенствено из саобраћаја, али то не 

искључује остале изворе загађења. 

Индикатори загађења бензен, толуен, етилбензен и ксилени (BTEX), озон (O3)  и угљен 

моноксид (CO), суспендоване честице* (PM10), ТМ/М** (As, Cd, 

Pb, Ni), BaP*** 

 

Мерно место за мониторинг квалитета ваздуха се налази код ЈКП Енергана Сомбор. 

Адреса станице улица Милете Протића број 14 

Координате станице N 45°45'30.97   E 19° 7'6.25"    

Надморска висина 80 м 

ЕоИ класификација Т/У/РЦ 

Опис станице Станица је намењена за 24 часовни мониторинг праћење нивоа 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%83%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_(%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%9B%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Grlo
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5
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загађења у стамбено пословној зони  

Индикатори загађења PM10, SO2, NO2 

Методе: 

 ВДМ 8 – SRPS ISO 6768. модификована метода  

 ВДМ 14 – SRPS ISO 6767. модификована метода у делу 

дужине узорковања  

*У плану је промена мерног места који је предложен у Програму КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА У 

2020 И 2021. ГОДИНИ, који је прослеђен Министарству на сагласност. 

 

Статистика података за загађујуће материје PM10, SO2, NO2 за 2019.годину – ММ ЈКП Енергана 

Сумпор диоксид (SO2) 

Табела 7. Концентрација SO2 µg/m³  у 2019.години 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  20,0 20,0 20,1 20,0 20,0 20,0 21,2 20,0 20,0 20,0 20,0 

2  20,0 20,0 20,6 20,0 20,0 20,0 21,4 20,0 20,0 20,0 20,0 

3  20,0 20,0 24,3 20,0 20,0 20,0 21,4 20,0 21,0 20,0 20,0 

4  20,0 20,0 22,2 20,0 22,1 20,0 20,9 20,0 20,0 20,0 20,0 

5  20,0 20,0 22,6 20,0 24,5 20,0 21,5 20,0 20,0 20,0 20,0 

6  20,0 20,0 22,1 20,0 21,9 20,0 20,9 20,0 20,0 20,0 20,0 

7  20,0 20,0 22,1 20,0 24,5 20,0 21,8 20,0 20,0 20,0 20,0 

8  20,0 20,0 23,7 20,0 22,0 20,0 21,7 20,0 20,0 20,0 20,0 

9  20,0 20,0 21,6 20,0 21,6 20,0 22,3 20,0 20,0 20,0 20,0 

10  20,0 20,0 20,0 20,0 22,1 20,0 20,6 20,0 20,0 20,0 20,0 

11  20,0 20,0 20,0 20,0 24,6 20,0 21,5 20,0 20,0 20,0 20,0 

12  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

13  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,1 20,0 20,0 20,0 20,0 

14  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 24,1 20,0 20,0 20,0 20,0 

15 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,3 20,0 20,0 20,0 20,0 

16 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 26,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

17 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 23,8 24,7 20,0 20,0 20,0 20,0 

18 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,2 24,9 25,2 20,0 20,0 20,0 20,0 

19 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,4 20,0 20,0 20,0 20,0 

20 20,0 20,0 20,0 20,8 20,0 23,0 24,5 25,2 20,0 20,0 20,0 20,0 

21 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 23,5 24,5 20,3 20,0 20,0 20,0 20,0 

22 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 23,6 24,2 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

23 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,5 24,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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24 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,2 23,9 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

25 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,7 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

26 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 23,2 20,0 20,4 20,0 20,0 20,0 20,0 

27 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

28 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

29 20,0  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

30 20,0  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

31 26,1  20,7  20,0  20,0 20,0  20,0  20,0 

ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ 125 

Минимум 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Максимум 26,1 20,0 20,7 24,3 20,0 24,6 25,0 26,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Csr 20,4 20,0 20,0 20,7 20,0 21,5 21,1 21,8 20,0 20,0 20,0 20,0 

Број дана 17 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Sdev 1,48 0,00 0,13 1,22 0,00 1,62 1,95 1,97 0,18 0,00 0,00 0,00 

Коеф.вар. 0,07 0,00 0,01 0,06 0,00 0,08 0,09 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 

Медијана 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 21,8 20,0 21,4 20,0 20,0 20,0 20,0 

C98 24,1 20,0 20,3 24,0 20,0 24,6 24,9 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Бр.дана >ГВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Период усредњавања Гранична вредност Граница толеранције Толерантна вредност 

Рок за достизање 

граничне вредности 

(1) 

Сумпор диоксид 

Један сат 

350 µg/m3, не сме 

се прекорачити више од 
24 пута у једној 

календарској години 

1. јануара 2010. године 

износи 150 µg/m3. Од 1. 
јануара 2012. године 

умањује се на сваких 12 

месеци за 20% почетне 
границе толеранције да 

би се до 1. јануара 2016. 

године достигло 0 % 

500 µg/m3 1. јануар 2016. године 

Један дан 

125 µg/m3, не сме се 
прекорачити више од 3 

пута у једној 

календарској години 

— 125 µg/m3 1. јануар 2016. године 

Календарска година 50 µg/m3 — 50 µg/m3 1. јануар 2016. године 

Вредности дефинисане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

Азот диоксид (NO2) 

Табела  8. Концентрација NO2 µg/m³  у 2019.години 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  5,0 6,8 3,9 7,2 5,2 9,0 8,5 6,9 19,2 13,3 15,3 

2  7,7 5,9 11,6 8,8 6,4 9,0 9,5 5,7 4,7 25,7 20,5 

3  5,6 6,0 7,3 9,7 5,1 10,7 4,8 6,0 4,1 22,2 20,8 

4  7,5 4,9 7,3 6,2 13,3 11,5 7,5 11,4 10,1 18,7 7,5 
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5  3,0 7,7 5,3 6,4 15,0 8,4 8,6 9,6 5,7 16,0 4,8 

6  3,0 5,5 8,2 7,9 13,8 8,3 8,7 10,3 12,1 9,5 6,2 

7  3,0 6,0 4,2 6,9 18,4 8,9 4,7 21,1 14,4 14,3 21,5 

8  3,0 6,1 10,0 18,0 10,5 8,3 7,1 8,9 17,4 9,3 18,4 

9  5,5 5,5 9,2 3,0 20,8 7,2 7,7 10,0 15,8 15,1 13,7 

10  3,0 4,1 7,6 15,6 15,5 6,6 20,0 1,7 14,5 12,7 9,7 

11  3,0 4,6 8,6 17,9 15,0 7,9 16,7 8,4 6,1 19,4 8,8 

12  3,0 7,1 7,3 14,8 10,0 8,9 5,8 6,7 28,4 16,5 4,9 

13  5,2 8,3 6,6 11,1 12,5 5,4 9,7 8,3 39,5 8,6 3,0 

14  4,8 5,9 9,2 9,2 14,8 7,8 3,1 8,1 35,2 12,6 19,6 

15 8,6 10,5 5,6 13,0 8,2 11,7 11,5 4,8 12,0 44,1 9,5 18,1 

16 6,1 6,7 6,1 12,7 11,0 8,1 6,7 3,5 11,1 15,2 17,2 13,7 

17 5,4 20,8 6,3 7,5 14,3 9,7 12,7 4,6 8,9 29,1 11,7 10,8 

18 4,7 9,6 6,0 13,5 12,0 13,2 8,3 4,7 7,6 22,8 24,0 6,5 

19 4,8 8,1 7,3 6,5 12,3 12,3 9,8 5,5 6,3 31,1 22,1 8,5 

20 5,3 7,8 7,3 7,5 10,7 10,7 21,8 5,7 14,1 37,5 8,0 7,4 

21 6,2 6,4 12,7 11,0 10,9 14,4 8,6 3,6 13,5 30,1 7,9 8,1 

22 3,0 3,0 8,4 10,1 10,2 13,2 9,2 3,5 1,6 43,8 3,7 10,8 

23 3,0 4,8 10,8 3,0 10,8 10,9 8,8 3,9 10,6 34,4 7,5 11,0 

24 6,6 5,3 8,3 7,1 14,3 10,0 10,0 4,8 9,0 38,2 7,5 9,2 

25 6,8 5,3 4,6 9,7 19,6 19,4 7,5 5,5 15,9 23,8 27,4 18,2 

26 7,1 5,2 6,0 6,8 17,2 15,9 7,1 6,5 10,2 44,3 29,0 13,4 

27 10,3 9,5 6,9 5,7 15,6 7,9 9,0 8,2 14,6 37,4 16,8 15,9 

28 9,4 5,4 6,4 7,0 5,7 7,7 8,4 4,7 11,5 19,7 15,2 8,8 

29 3,9  5,5 7,6 5,4 9,5 8,2 5,8 10,3 18,6 13,6 7,3 

30 5,6  18,5 3,3 5,4 9,8 8,9 5,8 11,0 12,3 22,9 8,5 

31 11,8  5,6  5,0  9,8 5,4  18,5  14,4 

ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ 85 

Минимум 3,0 3,0 4,1 3,0 3,0 5,1 5,4 3,1 1,6 4,1 3,7 3,0 

Максимум 11,8 20,8 18,5 13,5 19,6 20,8 21,8 20,0 21,1 44,3 29,0 21,5 

Csr 6,4 6,1 7,0 7,9 10,7 12,0 9,2 6,7 9,7 23,5 15,3 11,8 

Број дана 17 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Sdev 2,46 3,64 2,76 2,73 4,41 3,92 2,78 3,63 3,91 12,57 6,57 5,29 

Коеф.вар. 0,38 0,60 0,39 0,34 0,41 0,33 0,30 0,54 0,40 0,54 3,7 0,45 

Медијана 6,1 5,3 6,1 7,5 10,7 12,0 8,7 5,7 9,8 21,3 3,7 10,8 
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C98 11,3 15,3 15,0 13,2 18,6 20,0 16,3 18,0 18,1 44,2 3,7 21,1 

Бр.дана >ГВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Азот диоксид 

Период усредњавања Гранична вредност Граница толеранције Толерантна вредност 

150 µg/m3, не сме се 

прекорачити више од 18 пута у 
једној календарској години 

1. јануара 2010. године износи 
75 µg/m3. Од 1. јануара 2012. 

године умањује се на сваких 12 

месеци за 10% почетне границе 
толеранције да би се до 1. 

јануара 2021. године достигло 0 

% 

225 µg/m3  1. јануар 2021. године 

85 µg/m3 

1. јануара 2010. године износи 
40 µg/m3. Од 1. јануара 2012. 

године умањује се на сваких 12 

месеци за 

10 % почетне границе 

толеранције да би се до 1. 

јануара 2021. године достигло 0 
% 

125 µg/m3 1. јануар 2021. године 

40 µg/m3 

1. јануара 2010. године износи 
20 µg/m3. Од 1. јануара 2012. 

године умањује се на сваких 12 

месеци за 10% почетне границе 
толеранције да би се до 1. 

јануара 2021. године достигло 0 

% 

60 µg/m3  1. јануар 2021. године 

Вредности дефинисане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

Суспендоване честице РМ10 

Табела  9. Концентрација PM10 µg/m³  у 2019.години 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  11,8 17,6 42,6 39,7 17,9 25,3 15,3 18,9 7,7 24,9 16,6 

2  26,5 6,7 35,3 20,7 18,8 36,1 15,1 21,1 21,2 7,4 15,5 

3  9,5 20,3 54,4 16,2 18,7 20,1 11,6 13,6 19,7 22,1 23,7 

4  21,1 23,7 54,5 21 18,3 17,1 9,9 13,6 11,8 10 21,5 

5  24,6 26,6 26,5 7,1 16,7 17,7 12,4 15,2 8,3 17,6 28,5 

6  63,7 24,1 37,5 16,8 15,1 20,3 10,2 17,9 21,2 14,5 53,4 

7  27,5 19,2 35,4 23,7 21,7 20,9 18,6 21,9 15,5 25,2 47,8 

8  35,4 14,9 61,2 24 5,4 7,2 17,1 27,2 28,8 16 30 

9  82,7 19,8 27,1 8,7 26,8 5,0 11,6 30,1 19,2 12,8 29 

10  22,3 5,1 36 8,1 31,2 9,2 16 15,9 14 45,8 15,7 

11  13,2 22,6 11,4 14,6 21,7 8,1 19,1 8,2 23,3 19,4 21,8 

12  31,1 38,8 31,6 12,8 49 13,4 26,8 20,6 29,5 23 29,7 

13  26,1 11,4 16,6 45 34,4 14,2 25,7 49,5 46 15,2 25,3 

14  93,5 3,7 23 23,1 38,5 6,3 11,9 7,8 44,3 28,2 24,4 

15 21,9 56,7 63,4 19,1 18,6 38,6 11,9 10,9 16,6 40,2 22,1 29,7 

16 26,2 82,9 37,7 29,6 18 20,8 11,3 20,3 23,2 12,1 19,9 37 

17 45,8 74,1 32,5 60,7 38,3 32,4 7,1 9,2 58,5 23 14,1  
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18 33,4 65,9 15,1 24,8 18,6 23,8 11,2 13,1 53,9 14,9 19,2 41,2 

19 17,5 48 25,1 122,9 17 40,9 9,2 19,9 8,4 26 25,6 37,7 

20 21,9 42 54,7 28,8 7,8 20,8 21,6 21,6 19,2 38,8 19,4 23,4 

21 26,2 24 46,8 27,5 8,9 22 37,7 20,6 23,6 43,3 9,2 11,3 

22 67,5 12,5 49,1 28,3 12,5 43,4 34,2 11,4 30,4 87,2 5,6 9,8 

23 64,2 18,9 40,7 47,5 11 36,2 22,5 15,7 38,1 142,6 8,5 9,2 

24 41,4 24,8 12,1 47,4 16,8 29 21,3 18,7 32,4 114,9 8,1 18 

25 68 36,6 11,6 58,7 20,1 37,5 16,9 22,4 29,3 46,8 35 17,9 

26 44,6 65,1 29,5 39,9 21,5 20,1 34,7 26,5 14,5 144,6 43,2 17,4 

27 56,1 40,1 35,2 14,3 19,6 21,9 21,2 3,6 14,3 68,5 37,9 10,4 

28 54,3 26,3 36,4 7,9 19,8 18,9 19,7 17,8 15,8 17,4 10,9 9 

29 49,4  26,6 21,6 13,5 20,3 16,6 20,3 10,1 10,3 14,1 21,6 

30 64,2  26,9 15,8 13,1 18,1 14,2 25 13,7 21,7 26,8 38,8 

31 54  27,6  17,8  3,9 21  30,2  25,3 

ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ 50 

Минимум 17,5 9,5 3,7 7,9 7,1 5,4 3,9 3,6 7,8 7,7 5,6 9,0 

Максимум 68,0 93,5 63,4 122,9 45,0 49,0 37,7 26,8 58,5 144,6 45,8 53,4 

Csr 44,5 39,5 26,6 36,3 18,5 26,0 17,3 16,8 22,8 38,5 20,1 24,7 

Број дана 17 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 

Sdev 17,24 24,16 14,51 22,10 8,94 10,04 9,21 5,71 13,01 36,54 10,34 11,39 

Коеф.вар. 0,39 0,61 0,54 0,61 0,48 0,39 0,53 0,34 0,57 0,95 0,52 0,46 

Медијана 45,8 29,3 25,1 30,6 17,8 21,8 16,9 17,1 19,1 23,3 19,3 23,6 

C98 67,8 88,0 58,4 88,3 41,1 45,9 36,8 26,6 55,9 143,4 44,3 50,3 

Бр.дана >ГВ 7 8 2 6 0 0 0 0 2 5 0 1 

 

Сумпор диоксид 

Период усредњавања Гранична вредност Граница толеранције Толерантна вредност Период усредњавања 

Један сат 

350 µg/m3, не сме 

се прекорачити више од 

24 пута у једној 
календарској години 

1. јануара 2010. године 

износи 150 µg/m3. Од 1. 
јануара 2012. године 

умањује се на сваких 12 

месеци за 20% почетне 
границе толеранције да 

би се до 1. јануара 2016. 

године достигло 0 % 

500 µg/m3 
1. јануар 2016. 

године 

Један дан 

125 µg/m3, не сме се 
прекорачити више од 3 

пута у једној календарској 

години 

— 125 µg/m3 
1. јануар 2016. 

године 

Календарска година 50 µg/m3 — 50 µg/m3 
1. јануар 2016. 
године 

Вредности дефинисане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

Табела 10. Средња месечна концентрација загађујућих материја 

месец PM10 µg/m³ SO2 µg/m³ NO2 µg/m³ 

Јануар 44,5 <20 6,4 
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Фебруар 39,5 <20 6,4 

Март 26,6 <20 7,0 

Април 36,3 <20 7,8 

Мај 18,5 <20 10,7 

Јун 26,0 20,9 12,0 

Јул 17,3 20,4 9,2 

Август 16,7 21,5 6,7 

Септембар 22,8 <20 9,7 

Октобар 38,5 <20 23,5 

Новембар 20,6 <20 15,3 

Децембар 23,9 <20 11,8 

Граничне вредности: PM10 µg/m³ (50),  SO2 µg/m³  (125), NO2 µg/m³ (85) 

 

Табела 11. Прекорачења за загађујуће материје PM10, SO2, NO2 за 2019.годину 

месец PM10 број дана SO2 број дана NO2 број дана 

Јануар 7 0 0 

Фебруар 8 0 0 

Март 2 0 0 

Април 6 0 0 

Мај 0 0 0 

Јун 0 0 0 

Јул 0 0 0 

Август 0 0 0 

Септембар 2 0 0 

Октобар 5 0 0 

Новембар 0 0 0 

Децембар 1 0 0 

УКУПНО 31 0 0 

 

Прекорачења за загађујућу материју PM10, за 2019.годину. 

Табела 12. Прекорачење за ПМ 10 

месец PM10 конц. месец PM10 конц. 

  Јануар 22.01.2019.-67,5 µg/m³ 
23.01.2019.-64,2 µg/m³ 

25.01.2019.-68,0 µg/m³ 

27.01.2019.-56,1 µg/m³ 
28.01.2019.-54,3 µg/m³ 

30.01.2019.-64,2 µg/m³ 

31.01.2019.-54,0 µg/m³ 

јул 0 

Фебруар 6.2.2019.-63,7 µg/m³ 
9.2.2019.-82,7 µg/m³ 

14.2.2019.-93,5 µg/m³ 

15.2.2019.-56,7 µg/m³ 

16.2.2019.-82,9 µg/m³ 

17.2.2019.-74,1 µg/m³ 

18.2.2019.-65,9 µg/m³ 

26.2.2019.-65,1 µg/m³ 

Август 0 

Март 15.3.2019.-63,4 µg/m³ 

20.3.2019.-54,7 µg/m³ 

Септембар 17.9.2019.-58,5 µg/m³ 

18.9.2019.-53,9 µg/m³ 

Април 3.4.2019.-54,4 µg/m³ 

4.4.2019.-54,5 µg/m³ 
8.4.2019.-61,2 µg/m³ 

17.4.2019.-60,7 µg/m³ 

19.4.2019.-122,9 µg/m³ 
24.4.2019.-58,7 µg/m³ 

Октобар 22.10.2019.-87,2 µg/m³ 

23.10.2019.-142,6 µg/m³ 

24.10.2019.-114,9 µg/m³ 

26.10.2019.-144,6 µg/m³ 

27.10.2019-68,5 µg/m³ 

Мај 0 Новембар 0 

Јун 0 Децембар  06.12.2019.- 53,4 µg/m³ 

 

 

Статистика података за концентрације за загађујуће материје приземни озон O3, CO за 2019.годину – Аутоматска станица ПСУГЗЖС 

Вредности O3 μg.m-3 у 2019. години 

 Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Септ. Окт. Нов. Дец. 

1 35,4 32,9 46 91,8  42,4 74,7 84,2 64,9 38,1 39,7 22,7 

2 49,5 42,6 39,5 67,7  39,2 82 66,9 61,2 32,6 30,6 21,1 

3 41,9 45,5 36,3 78,7  44,8 94,6 69,8 46,2 33,9 41,4 23,1 
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4 30,2 29,1 62,2 73,6  46,9 58,9 69,6 35,5 21,2 44,3 18,4 

5 32,2 18,6 52,8 71  44,8 71,1 62,2 44,1 14,9 50 18,9 

6 49,6 34,8 39,6 84,7  49,4 80,8 67,1 52,4 27,7  19,9 

7 45,6 25,4 48,2 71,6  56,9 88,7 72,6 33,8 14,8  12,8 

8 34,9 24,8 42,3 46,1 90,4 66,2 72,1 70,2 55,5 25,9  17,4 

9 27,2 32,4 46,2 66,1 66,4 66,4 61,3 53,3 35,2 28  13,8 

10 31 32,6 64,2 71,4 71 57,6 62,6 65,7 34,2 41,1  20,3 

11 30,3 53,1 53 48,5 75,2 56,4 68,6 58 43,7 44,3  20,5 

12 34,4 56,9 47,6 45,3 90 61,2 46 69,7 57,2 46,3  13,5 

13 35,8 41,4 40,9 42,3 64,3 54,9 48,8 70,7 58,5 45,2  14,7 

14 43 41,9 46,5 45 66,6 82,8 60,1 53,4 52,4 44,4  17,1 

15 45,7  50,8 72,5 42,4 73,9 58,9 56,2 38,3 47 21,1 19,6 

16 36,7  53,3 68,3 43,2 62,2 73 37,2 39,3 47,7 24,8 23,5 

17 53,9  54,9 71,2 45,2 71,7 65,4 41,9 43,5 46,2 30,3 30,7 

18 32  60,2 49 69,2 62,5 57,6 56,1 34,4 47,1 29,8 40,7 

19 25,1  47 32,3 76,4 64,1 65,4 57 41,3 52,8 20,3 42,1 

20 29,6 22,6 43,8  81,6 61,2 70,6 59,4 36,9 46,4 22,1 41,1 

21 34,9 35,7   80,9 54,9 83,8 69,3 29,1 42,8 21,5 42,8 

22 44,4 46,2   73,3 72,6 75 67,7 36,5 40,4 19,1 44,9 

23 36 50,2   77,2 54,3 74,3 61 24 49,7 18,4 50,2 

24 38,8 42,3   64,3 41,1 58,3 71,5 20,5 46,6 19,8 47,2 

25 37,4 39,6   83,3 48,2 66,5 61,4 16,9 57,8 15,6 43,9 

26 43,7 45,2   78,9 57,7 55 52,7 17,6 42,5 15 41,5 

27 60,5 40,2   71,5 63 51,2 55 21,3 48,1 13,4 39,4 

28 31,5 49   85 82,1 64,6 58,2 28,2 52,9 17,9 39,1 

29 28    68,3 63,2 55 48,3 37,4 45,6 18,6 39,4 

30 28,2   19,2 54,6 74,3 51,9 47,5 43,9 46,3 28,7 42,2 

31 23,4    39,7  78,5 56,6  45,9  42,7 

 

Вредности CО mg.m-3 у 2019. години 

 Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Септ. Окт. Нов. Дец. 

1 0,9 1,56 
1,62 1,77 1,95 2,21 2,01 2,02 2,17 2,32 

 

1,72 

2 0,71 1,24 
1,48 1,8 1,92 2,3 2,04 2,06 2,22 2,42 

 

1,67 

3 0,8 1,39 
1,67 1,77 2 2,24 1,99 2 2,11 2,19 

 

1,81 

4 1,49 1,46 
1,52 1,74 1,99 2,25 1,96 1,96 2,18 2,44 

 

1,74 

5 0,99 1,49 
1,69 1,85 2,02 2,3 2,03 1,98 2,17 2,41 

 

1,54 

6 0,78 1,5 
1,62 1,8 2,08 2,28 1,99 2,05 2,19 2,46 

 

1,4 

7 1,17 1,92 
1,65 1,81 2,17 2,34 1,96 2,15 2,2 2,34 

 

2,14 

8 1,31 1,56 
1,85 2,33 2,12 2,22 1,9 2,03 2,17 2,41 

 

1,65 

9 1,69 1,86 
1,71 1,99 2,3 2,22 1,96 2,15 2,29 2,61 

 

2,48 

10 1,15 1,85 
1,42 1,91 2,2 2,32 1,92 2,11 2,18 2,18 

 

1,56 

11 1,19 1,39 
1,5 1,91 2,04 2,38 1,89 2,12 2,25 2,04 

 

1,53 

12 1,1 1,2 
1,66 2,05 1,99 2,31 2 2,2 2,2 2,51 

 

1,67 

13 1,29 1,63 
1,88 1,98 2,14 2,36 1,97 2,04 2,18 2,67 

 

1,71 

14 1,21 1,58 
1,75 1,98 2,12 2,26 1,96 2,05 2,14 2,83 

 

1,78 

15 1,04 1,99 
1,75 1,91 2,25 2,34 2,02 2,07 2,27 2,75 1,26 1,9 

16 1,4 2,49 
1,63 2,09 2,14 2,27 1,95 2,16 2,37 2,27 1,06 2,07 

17 1,06 2,93 
1,66 1,98 2,33 2,25 2 2,17 2,27 2,22 0,71 2,98 

18 1,33 2,62 
1,52 2,14 2,22 2,29 2,07 2,07 2,16 2,37 1,08 2,2 

19 1,12 2,46 
1,64 1,96 2,13 2,21 2,06 2,26 2,1 2,23 1,59 2,08 
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20 1,14 2,16 

1,63 1,95 2,11 1,97 2,02 2,2 2,17 2,37 1,15 1,43 

21 1,32 2,11 
1,99 1,98 2,07 2 1,98 2,09 2,3 2,41 1,31 0,63 

22 1,28 1,45 
1,99 1,92 2,09 1,96 1,97 2,07 2,35 2,84 1,08 0,8 

23 1,51 1,39 
1,88 1,89  1,92 1,96 2,11 2,37 3,01 1,09 0,51 

24 1,41 1,59 
2,14 1,94  2,07 1,98 2,11 2,3 3,43 1,17 0,8 

25 1,27 1,83 
1,76 1,99  2,06 1,98 2,12 2,37 2,45 1,78 1,22 

26 1,39 1,6 
1,7 2  2,1 2,11 2,28 2,37 2,91 2,12 1,01 

27 1,68 2,06 
1,79 1,96  2,03 2,07 2,29 2,4 3 1,76 1,14 

28 1,97 1,7 
1,91 1,82  1,98 2 2,26 2,23 2,18 1,94 0,7 

29 2,07  

1,86 1,91  1,93 2,04 2,32 2,28 1,97 2,75 0,84 

30 1,88  

2,35 2,12  1,95 2,06 2,3 2,23 2,07 1,73 1,67 

31 1,67  

2,45 

 

2,3 

 

2,04 2,24 

   

1,52 

 

Угљен моноксид 

Период усредњавања Гранична вредност Граница толеранције Толерантна вредност 

Рок за достизање 

граничне вредности 

(1) 

Максимална дневна 

осмочасовна средња 

вредност (4) 

10 mg/m3 

1. јануара 2010. године 

износи 6 mg/m3. Од 1. 
јануара 2012. године 

умањује се на сваких 12 

месеци за 20 % почетне 
границе толеранције да 

би се до 1. јануара 2016. 

године достигло 0 % 

16 mg/m3 1. јануар 2016. године 

Један дан 5 mg/m3 

1. јануара 2010. године 
износи 5 mg/m3. Од 1. 

јануара 2012. године 

умањује се на сваких 12 
месеци за 20 % почетне 

границе толеранције да 

би се до 1. јануара 2016. 
године достигло 0 % 

10 mg/m3 1. јануар 2016. године 

Календарска година 3 mg/m3 — 3 mg/m3 1. јануар 2016. године 

Вредности дефинисане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

 

Циљнa вредност за приземни озон 

Циљ 
Период рачунања просечне 

вредности 
Циљна вредност 

Рок за достизање циљне 

вредности (1) 

Заштита здравља људи 

Максимална дневна 

осмочасовна средња вредност 

(2) 

120 µg/m3 се не сме 

прекорачити у више од 25 дана 
по календраској години у току 

три године мерења (3) 

1. јануар 2018. године 

Вредности дефинисане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

 

Највише дана са прекорачењем О3 максималне осмосатне 

вредности у Сомбору (Л) 124 током 2018.године према Годишњем 

извештају о стању квалитета вазуха у Републици Србији., чак 28 дана 

у августу. Овај податак нам указује да је потребно обратити пажњу 

на мониторинг концентрације приземног озона. 

 

 

 

С У М И Р А Н О 

 

СУМПОР ДИОКСИД 

-Дневне концентрације сумпор диоксида не прекорачују граничну 

вредност (125µց/m3) које су прописане Уредбом о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Прилог X одељак Б.-

Гранична вредност, толерантна вредност и граница толеранције.  

-Концентрација сумпор диоксида не прекорачује годишњу граничну 

вредност (50µց/m3) која сује прописана Уредбом о условима за 
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мониторинг и захтевима квалитета ваздуха  Прилог X одељак Б. 

Гранична вредност, толерантна вредност и граница толеранције у 

току  2019.године.  

- Минимална дневна концентрација у мереном периоду је  < 20,0 

µց/m3 - Максималма концентрација у мереном периоду је 26,1 µց/m3 

- Средња годишња вредност у мереном периоду је  20,4 µց/m3 - 

Медијана у мереном периоду је 20,2 µց/m3 - 98-персентил у мереном 

периоду је 21,4 µց/m3.  

АЗОТ ДИОКСИД 

-Дневне концентрације азот диоксида не прекорачују граничну 

вредност (85µց/m3) прописану Уредбом о условима за мониторинг и 

захтевима квалитета ваздуха  Прилог X одељак Б.  

- Концентрација азот диоксида не прекорачује годишњу граничну 

вредност (40µց/m3) која је прописанеа Уредбом о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха  Прилог X одељак Б у 

току 2019.год.:  

- Минимална дневна концентрација у мереном периоду је  1,6 µց/m3 - 

Максималма концентрација у мереном периоду је 44,3 µց/m3 - 

Средња годишња вредност у мереном периоду је  10,7 µց/m3 - 

Медијана у мереном периоду је 8,6 µց/m3 - 98-персентил у мереном 

периоду је 35,0 µց/m3  

 

СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ РМ10 

- Дневне концентрације суспендованих честица РМ10 прекорачују 

граничну вредност (50µց/m3) прописану Уредбом о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха  Прилог X одељак Б. 

Гранична вредност, толерантна вредност и граница толеранције 31 

дан у току мерног периода од 15.01.2019.-31.12.2019..год. а не смеју 

се прекорачити више од 35 дана у једној календарској години.  

- Концентрација суспендованих честица РМ10 не прекорачује 

годишњу граничну вредност (40µց/m3)  прописану Уредбом о 

условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Службени 

гласник РС. бр. 11/2010;75/2010;63/2013) Прилог X одељак Б.  

- Минимална дневна концентрација у мереном периоду је  3,7 µց/m3 - 

Максималма концентрација у мереном периоду је 144,6 µց/m3 - 

Средња годишња вредност у мереном периоду је  27,5 µց/m3 - 

Медијана у мереном периоду је 21,8 µց/m3 - 98-персентил у мереном 

периоду је 81,8 µց/m3  

 

5. Утицаји делатности од значаја за планирање и податке о 

изворима загађења 

Иако се град Сомбор налази у I. категорији ваздуха, главни извори 

загађења су: 

- Индивидуална ложишта (домаћинства која углавном користе дрва и 

угаљ као енергенте), 

- Саобраћај у граду, 

- Индустријска производња. 

Извори сумпор-диоксида (SO2) - Грејање, саобраћај  

Извори азот- диоксида (NO2) - Саобраћај, топлане, индустрија  

Извори суспендованих честица (PM10) -  Саобраћај, индивидуална 

домаћинстава која користе најчешће дрва и угаљ као енергент, као и 

индустрија.  

За топлификацију локалне топловодне мреже, прикључке и 

одржавање система у Граду Сомбору задужена је Градска топлана 

Енергана (јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије). 

Главни објекат ЈКП Енергане са које се греје већина више 

породичних домаћинстава има котлове на гас којима су граничне 

вредности емисије увек у граничним вредностима. Проблем постоји 

на две локације у Сомбору: котларница у улици Нике Максимовића и 

котларница у улици Светозара Милетића. Током претходних година, 

од када инспектор ради на овим пословима, тренд у погледу 

загађујућих материја је исти

. 

Табела 13. Подаци о емисијама загађујућих материјама у ваздух у 2020 године 

Назив предузећа Врста котла - 

произвођач 

Снага Година 

производње 

Енергент Загађујуће 

материје 

које се мере 

Прелази/не 

прелази ГВЕ  

ЈКП Енергана 

Сомбор, Нике 

Максимовића 

Centrometal 400 kW 2016. Уље за ложење CO, SO2, NO2 NO2 

прекорачена 

ЈКП Енергана 

Сомбор, 

Светозара 

Милетића 

“Tehnoserv” 

Subotica 

 

EMO Celje 

650 kW 

 

 

582 kW 

2014. 

 

 

1990. 

Уље за ложење 

 

Уље за ложење 

CO, SO2, NO2 

 

CO, SO2, NO2 

NO2 

прекорачена  

 

NO2 

прекорачена 

 

Бимал Сунце доо Сомбор 

У објекту фабрике Бимал Сунце доо чија је делатност 

прерада свих врста уљарица, производња јестивог уља, 

производња И паковање рафинисаног јестивог уља, производња 

амбалаже од пластичне масе за сопствене потребе, сушење 

индустријског биља за сопствене потребе.  

У котларници 1 налазе се два парна котла произвођача 

“Термоелектро” Београд, снаге 5 МW, година производње 1971. 

Врста горива који се користи је природни гас. На овим 

котловима не долази до прекорачења граничних вредности 

емисије. 
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У котларници 2 налазе се два парна котла произвођача 

ТПК Загреб, снаге 5 МW, година производње 1983. Врста 

горива је сунцокретова љуспа (биљни отпад из прехрамбене 

индустрије). На овим котловима измерене вредности емисије 

загађујућих материја (NOx-изражених као NO2 и NO) не 

прекорачују граничне вредности емисија, а измерене вредности 

емисије загађујућих материја (CO и прашкастих материја) 

прекорачују граничне вредности емисије. Подаци су из 

2020.године. Мерења се раде уназад од 2017. године, на основу 

сазнања градског инспектора за заштиту животне средине. 

Током претходних година, од када инспектор ради на овим 

пословима, тренд у погледу загађујућих материја је исти. 

Бимал Сунце доо Сомбор је у поступку исходовања 

интегрисане дозволе у складу са Законом о интегрисаном 

спречавању и контроли загађивања животне средине код 

Министарства заштите животне средине. 

Табела14. Подаци о емисијама загађујућих материја у ваздух из 2020.године 

Назив 

предузећа 

Врста котла - 

произвођач 

Снага Година 

Произв. 

енергент Загађујуће 

материје 

Прекорачује / 

не прекорачује 

ГВЕ 

Бимал Сунце 

Доо, Сомбор 

Стапарски пут 

бб 

2 парна котла 

“Termoelektro” 

Beograd 

2 парна котла 

TPK Zagreb 

5 MW 

 

 

5 MW 

1971. 

 

 

1983. 

Природни гас 

 

 

Сунцокретова 

љуспа 

CO, NO2 

 

CO, SO2, NO2 и 

прашкасте 

материје 

Не 

прекорачује 

 

 

CO и прашкасте 

материје - 

прекорачује 

Progetti доо Сомбор 

Ова фирма се бави производњом горњих делова кожне 

обуће. Налази се у Сомбору у улици Ивана Милутиновића 23, 

налази се у блоку који је намењен породичном становању. 

Поседује топловодни котао на чврсто гориво произвођача 

“Еко-стар”, снаге 500кW, а као емергент се користи угаљ, 

брикети од дрвета и огревно дрво. Ово котловско постројење 

поседује постројење (циклонски отпрашивач) за смањење 

емисије прашкастих материја у ваздух. Масене концентрације 

угљен моноксида и прашкастих материја прекорачује граничну 

вредност емисије, а степен затамњења димних гасова не 

прекорачује прелази граничну вредност емисије. У 

међувремену, надзирани субјект је спровео техничко-

технолошке мере, уградио нови  котао, те су сада вредности 

загађујућих материја у границама. Подаци су из 2020.године. У 

претходном периоду је имао прекорачења загађујућих материја, 

али након спроведених мера и промене новог котла, загађујуће 

материје су у граничним вредностима. 

Табела15. Подаци о емисијама загађујућих материја у ваздух из 2020.године 

Назив 

предузећа 

Врста котла - 

произвођач 

Снага Година 

Произв. 

енергент Загађујуће 

материје 

Прекорачује / 

не прекорачује 

ГВЕ 

Progetti doo “Eko-star” 500 kW  Угаљ, брикети 

од дрвета и 

огревно дрво 

CO и 

прашкасте 

материје 

Не прекорачује 

 

Ветеринарска установа Протеинка Сомбор 

Ово предузеће се бави преузимањем и прерадом кланичног 

отпада и животињских лешева. Поседују два котла: 

Парни котао на техничку маст, година производње 1984. 

Снаге 2,5 МW. Ово постројење за сагоревање у погледу 

прашкастих материја прелази граничне вредности, и таква 

ситуација је била све до затварања овог надзираног субјекта, док  

CO и SО2 нису прелазиле граничне вредности  

Емитер скрубера, постојеће постројење у погледу емисије 

водоник сулфида H2S не прекорачује граничне вредности, али се 

из истог емитују непријатни мириси. 

Од јуна 2020.године у ВУ Протеинка се не врши прерада 

кланичног отпада и животињских лешева, те у складу с тим и 

котлови нису у употреби. 

Табела16. Подаци о емисијама загађујућих материја у ваздух из 2019.године 

Назив 

предузећа 

Врста котла - 

произвођач 

Снага Година 

Произв. 

енергент Загађујуће 

материје 

Прекорачује / 

не прекорачује 

ГВЕ 
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Ветеринарска 

установа 

Протеинка, 

Сомбор, 

Роковци 8 

Парни котао на 

техничку маст 

 

 

 

Емитер 

скрубера 

2,5 MW 

 

 

 

1984. Техничка маст CO, SO2 и 

прашкасте 

материје 

 

 

vodonik sulfida 

H2S 

CO, SO2-не 

прекорачује, 

Прашкасте 

материје- 

прекорачује 

не прекорачује 

 

Панонка доо Сомбор 

Ово предузеће се бави производњом поврћа и воћа на 

сопственим њивама, прерадом поврћа у сопственој фабрици за 

смрзнуто и складиштењем свежег и смрзнутог. 

Поседују парни котао произвођача Ђуро Ђаковић, снаге 

3,25 МW, година производње 1990. Намена котла је производња 

водене паре за потребе бланширања поврћа. Као енергент се 

користи уље за ложење, средње (С). Емисије загађујућих 

материја за 2019.годину, у погледу угљен моноксида CO, оксида 

сумпора SО2 и оксида азота изражених као NO2 не прелазе 

граничне вредности. Ово је једино мерење које је овај надзирани 

субјекат извршио. 

Табела17. Подаци о емисијама загађујућих материја у ваздух из 2019.године 

Назив 

предузећа 

Врста котла - 

произвођач 

Снага Година 

Произв. 

Енергент Загађујуће 

материје 

Прекорачује / 

Не прекорачује 

ГВЕ 

Панонка доо Đuro Đaković 3,25 MW 1990. Уље за ложење CO, SO2, NO2 Не прекорачује 

Индивидуална домаћинства 

Што се тиче индивидуалних домаћинстава, она значајно доприносе 

загађењу ваздуха у периоду грејне сезоне јер доминантно користе као 

енергенте угаљ и дрва. У задњих неколико година је почело са 

прикључивањем индивидуалних домаћинстава на природни гас али је 

то још увек у занемарљивом проценту. До сада је прикључено око 

1.877 домаћинстава на гас што представља око 8,65%. 

Саобраћај 

Саобраћај  утиче у мањем обиму на квалитет ваздуха, с тим да 

напомињемо да је Сомбор град бициклиста и да велики број грађана 

користи бицикле као превозно средство. 

6. Анализа ситуације и фактора који су утицали на појаву 

прекорачења 

На основу извештаја надлежне организације која врши 

мониторинг квалитета ваздуха на територији Града Сомбора, 

констатовано  је да је углавном у  грејној сезони било прекорачења 

граничних вредности PM10 што из индивидуалних ложишта 

(доминантно), што из индустрије која као енергент користи мазут., 

док прекорачења граничних вредности SO2 и NO2 није било.

 

Табела 18. Метеоролошки подаци за дане у којима је било прекорачење за PM10 

месец PM10 конц. Средња брзина 

ветра/км/час 

Температура (°C) 

Мин/макс 

Ваздушни притисак 

(hPa) 

Јануар 22.01.2019.-67,5 µg/m³ 

23.01.2019.-64,2 µg/m³ 

25.01.2019.-68,0 µg/m³ 

27.01.2019.-56,1 µg/m³ 

28.01.2019.-54,3 µg/m³ 

30.01.2019.-64,2 µg/m³ 

31.01.2019.-54,0 µg/m³ 

16км/час 

7км/час 

13км/час 

14км/час 

17км/час 

10км/час 

7км/час 

-2/0 

-2/0 

-4/-2 

-7/1 

0/3 

-2/3 

0/1 

1012 

1002 

1009 

1004 

999 

1004 

1005 

Фебруар 6.2.2019.-63,7 µg/m³ 

9.2.2019.-82,7 µg/m³ 

14.2.2019.-93,5 µg/m³ 

15.2.2019.-56,7 µg/m³ 

16.2.2019.-82,9 µg/m³ 

17.2.2019.-74,1 µg/m³ 

18.2.2019.-65,9 µg/m³ 

26.2.2019.-65,1 µg/m³ 

15км/час 

7км/час 

18км/час 

15км/час 

7км/час 

6км/час 

8км/час 

26км/час 

-1/6 

-2/6 

2/9 

-1/10 

-3/11 

-3/13 

-2/15 

-1/16 

1027 

1021 

1034 

1032 

1032 

1028 

1024 

1027 

Март 15.3.2019.-63,4 µg/m³ 

20.3.2019.-54,7 µg/m³ 
16/км/час 

15км/час 

3/15 

3/12 

1008 

1031 

Април 3.4.2019.-54,4 µg/m³ 
4.4.2019.-54,5 µg/m³ 

8.4.2019.-61,2 µg/m³ 

17.4.2019.-60,7 µg/m³ 
19.4.2019.-122,9 µg/m³ 

24.4.2019.-58,7 µg/m³ 

21км/час 

20км/час 

11км/час 

10км/час 

16км/час 

25км/час 

6/22 

1/22 

7/17 

2/17 

4/21 

12/26 

1011 

1009 

1004 

1021 

1028 

1015 



Страна 259  Службени лист града Сомбора Број 25– 25.11.2020. 

 
Мај 0    

Јун 0    

Јул 0    

Август 0    

Септембар 17.9.2019.-58,5 µg/m³ 

18.9.2019.-53,9 µg/m³ 
7км/час 

14км/час 

15/22 

7/18 

1000 

1004 

Октобар 22.10.2019.-87,2 µg/m³ 

23.10.2019.-142,6 µg/m³ 
24.10.2019.-114,9 µg/m³ 

26.10.2019.-144,6 µg/m³ 

27.10.2019-68,5 µg/m³ 

6км/час 

7км/час 

10км/час 

4км/час 

4км/час 

12/28 

11/28 

12/28 

5/24 

6/24 

1008 

1005 

1001 

1008 

1003 

Новембар 0    

Децембар 06.12.2019.- 53,4 µg/m³ 3 км/час 4/8 1024 

 

 

7. Специфичне мере, детаљи о мерама које се планирају 

Град Сомбор се одликује квалитетом ваздуха I. категорије, 

те у том смислу није потребно за предузимање ригорозних 

специфичних мера, већ само преузимање превентивних мера ради 

спречавања загађивања ваздуха преко граничних вредности . У току 

2019.године, на територији града Сомбора је било укупно 31 дан са 

прекорачењима концентрација PM 10 честица и то у зимском 

периоду док траје грејна сезона, док су концентрације SO2 и NO2 у 

оквиру дозвољених граница.  

Исто тако потребно је истаћи да се подаци из мониторинга 

који врши град не добијају на дневном нивоу већ 15. у месецу за 

претходни месец. Дакле, у граду мониторинг ваздуха се не врши 

помоћу аутоматске мерне станице тако да се за стање квалитета 

ваздуха чека извештај који се доставља до 15.у месецу за претходни 

месец. Ово је велики недостатак у погледу пружања информације 

о квалитету ваздуха у реалном времену. Што се тиче аутоматске 

мерне станице у власништву ПС за урбанизам и заштиту 

животне средине, те податке Град Сомбор не добија али су они 

видљиви на званичном сајту Покрајинског секретаријата - 

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/. 

 

 

Мера Опис Бенефит Рокови Извор 

финансирања 

У строгом центру града, који је 

заштићено историјско језгро, 

Техничком регулацијом 

саобраћаја све улице су 

одређене као  једносмерне, а 

предвиђена је и забрана кретања 

возилима и радним машинама 

чија маса прелази 5 тона. 

Овом мером је смањена 

фрекфенција саобраћаја у 

строгом центру града 

Смањење загађења 

ваздуха.. 

Мера се спроводи 

дужи низ година и 

на снази је до 

даљњег. 

 

Пројектовање неколико 

кружних раскрсница 

У протеклом периоду (2018 и 

2019 године су изграђене 3 

кружне раскрснице на 

фрекфентним правцима у граду, 

.. У току је израда пројектно 

теничка документација за две 

кружне раскрснице на 

фрекфентним саобраћајницама у 

граду: 

Директно 

доприноси 

смањењу загађења. 

Ове активности се 

настављају и 

омогућују да се 

повећа пролазност 

возила и тиме ће се 

смањити њихово 

Рокови за 

спровођење мера 

зависе од 

расположивих 

финансијских 

средстава у буџету 

Града. 

Буџет Града 

Сомбора 

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/
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 1.Кружна раскрсница 

код вртића на раскрсници 

В.В.Петра Бојовића, В.В. Степе 

Степановића и А. Чарнојевића, 

за коју је урађено идејно решење 

ИДР -2019-374-0 од 2019.године. 

 2.Кружни ток на 

раскрсници улица Првомајски 

булевар, Јосипа Панчића и 

Стапарски пут, за коју је исто 

урађено идејно решење ИДР –III-

3-50-19 од априла 2019. године. 

задржавање, а 

самим тим и 

загађење на датим 

локацијама 

Пројектовање неколико 

бициклистичких стаза у граду. 

Бициклистичке стазе у деловима 

улица Војвођанска улица и 

Стапарски пут за које је урађено 

Идејно решење ИДР -921/20 од 

марта 2020. године и пешачко-

бициклистичка стаза са јавном 

расветом од Вашаришта до 

„Агросавеза“ за коју је исто 

урађено идејно решење ИДР – Ц 

0312/17 од децембра 2017.године 

а реализација ће се вршити у 

складу са финансијским 

могућностима. 

 

Бициклистичке 

стазе ће допринети 

већој безбедности 

бициклиста у 

саобраћају али ће 

још више 

популаризовати 

употребу бицикла 

као превозног 

средства, што 

директно утиче на 

квалитет ваздуха 

јер нема емисије 

штетних гасова, а 

позитивно утиче на 

здравље људи. 

Рокови за 

спровођење мера 

зависе од 

расположивих 

финансијских 

средстава у буџету 

Града. 

Буџет Града 

Сомбора 

Анализа оправданости 

аутобуских стајалишта за 

линијски саобраћај на 

територији града Сомбора у 

вези увођења градског превоза. 

Увођењем градског превоза би се 

растеретио саобраћај у граду, 

Анализа је саржана у 

финансијском плану Одељења за 

Комуналне делатности, 

имовинско правне и стамбене 

послове (финансијски план бр. 

06-15/2020-III од 22.01.2020 у 

оквиру буџета Града Сомбора за 

2020.годину (Службени лист 

града Сомбора бр.23/2019). 

Растерећење 

саобраћаја у граду, 

као и смањење 

емисије штетних 

гасова. 

Рокови за 

спровођење мера 

зависе од 

расположивих 

финансијских 

средстава у буџету 

Града. 

Буџет града 

Сомбора 

Контрола емисије загађујућих 

материја. 

Контрола емисије загађујућих 

материја свих надзираних 

субјеката у граду коју врши 

инспектор за заштиту животне 

средине у складу са Законом о 

заштити ваздуха. 

Праћење стања и 

унапређење и 

побољшање 

технолошких 

процеса с циљем 

побољшања 

квалитета ваздуха. 

У складу са 

годишњим планом 

инспекцијског 

надзора. 

 

Подизања еколошке свести 

грађана, приоритетно 

препоруке становништву за 

превенцију загађења ваздуха 

Континуирано јачање свести 

грађана о значају заштите 

животне средине, о штетном 

утицају сагоревања чврстих 

горива у неефикасним ложним 

уређајима, значају енергетске 

ефикасности и смањењу емисије 

загађујућих материја.Тежиште 

на указивању да се не 

употребљавају уређаји за грејање 

просторија фосилним горивима, 

као и да се користе алтернативни 

видови превоза, пре свега 

бицикли. 

Јачање еколошке 

свести код грађана, 

нарочито код 

ученика основних и 

средњих школа. 

Реализација се 

врши у току 

школске године. 

Буџет Града 

Сомбора 

Развој система зелених 

површина 

Град Сомбор ће током 2020 

године посадити 7.755 садница 

дрвећа и 4.783 садница 

дрвенастог биља-шибља у самом 

граду и насељеним местима на 

својој територији, а што је 

започето у пролећном периоду и 

Садњом ових 

12.538 садница 

допринет ће се 

бољем квалитету 

ваздуха. 

У току 

2020.године ће 

бити реализација. 

Буџет Града 

Сомбора 



Страна 261  Службени лист града Сомбора Број 25– 25.11.2020. 

 
окончаће се у јесењем периоду.  

Забрана паљења стрњике на 

пољопривредном земљишту 

Град Сомбор је сагласно својој 

надлежности донео Одлуку о 

заштити пољопривредног 

земљишта, усева и засада, 

пољских путева и канала од 

пољске штете („Сл.лист града 

Сомбора“, бр. 16/2019). 

Поменутом Одлуком прописана 

је забрана паљења остатака усева 

и засада на сопственом и туђем 

пољопривредном земљишту.  

Континуирано 

спровођење мера 

организоване 

контроле и заштите 

од пољске штете, у 

смислу ове градске 

Одлуке, врши Град 

Сомбор преко 

пољочуварске 

службе. 

Мера се спроводи 

у сезони радова на 

њивама 

Буџет Града 

Сомбора 

 

Обавештавање јавности у случају прекорачења концентрација 

У складу са чланом 23. Закона о заштити ваздуха, у случају 

прекорачења концентрације о којима се извештава јавност или 

концентрација опасних по здравље људи утврђених Уредбом о 

условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени 

гласник РС“,бр. 11/10, 75/10, 63/13), Одељење за пољопривреду и 

заштиту животне средине Градске управе града Сомбора ће 

обавестити јавност путем средстава јавног информисања и преко 

званичне интернет презентације Града Сомбора www.sombor.rs.  

С обзиром да податке о квалитету ваздуха град Сомбор 

добија 15.ог у месецу за претходни месец, Одељење за пољопривреду 

и заштиту животне средине, добијене податке објављује на својој 

интернет презентацији у секцији “животна средина”, у складу са 

чланом 17. Закона о заштити ваздуха. 

8. Субјекти надлежни за спровођење и реализацију 

плана су : 

- Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске 

управе града Сомбора. 

- Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене 

послове Градске управе града Сомбора. 

- Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе града 

Сомбора 

- ЈКП „Зеленило“ Сомбор 

- ЈКП „Простор“ Сомбор 

- ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 

- ЈП „Војводина шуме“ Шумско газдинство Сомбор 

- "Сомбор-гас" доо Сомбор 

- Оџачар Сомбор 

- Завод за јавно здравље Сомбор 

Краткорочни акциони план доноси Скупштина града  Сомбора по 

претходно прибављеној сагласности  Министарства за заштиту 

животне средине Републике Србије. 

Краткорочни акциони план има се објавити у "Службеном листу града 

Сомбора" и на званичној интернет презентацији града Сомбора. 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 501-198/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                                Зоран Рус, с.р. 
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189. 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. 

и 14. Одлуке о оснивању установе за културу Градски музеј Сомбор 
(„Сл. лист града Сомбора“ бр. 12/2019) и члана 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2019), 

Скупштина града Сомбора на петој седници одржаној дана  
25.11.2020. године донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ СОМБОР 

I 

 У Управни одбор Установе за културу Градски музеј 
Сомбор, на мандатни период од четири године, именују се: 

1. САША МИЛИЋ, за председника из 

реда оснивача 
2. РАДЕ ВУКЕЛИЋ, за члана из реда 

оснивача 

3. МИЛОШ БЛАГОЈЕВИЋ, за члана из 
реда оснивача 

4. БЕАТА ПФАЈФЕР, за члана из реда 

Националних савета мађарске и 
буњевачке националне мањине 

5. НАДА ПУТИЦА, за члана из реда 
запослених. 

 

II 

У Надзорни одбор Установе за културу Градски музеј 

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

1. БОШКО НОВАКОВИЋ, за 
председника 

2. АНДРЕЈА СТИПАНКОВ-МАРОТ, за 

члана из реда из реда Националних 
савета мађарске и буњевачке 

националне мањине 

3. СОЊА ПЕТРЕШ, 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 

Број: 02-394/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                         Зоран Рус, с.р. 

 

 

 

190. 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 Градска 

библиотека „Карло Бијелицки“ 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 петој 

седници одржаној дана 25.11.2020. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „КАРЛО 

БИЈЕЛИЦКИ“ СОМБОР 

I 

 У Управни одбор Установе за културу Градска библиотека 

„Карло Бијелицки“ Сомбор, на мандатни период од четири године, 

именују се: 
1. БРАНИСЛАВ СВОРЦАН, за 

председника из реда оснивача 

2. НИКОЛИНА КОВАЧИЋ, за члана из 
реда оснивача 

3. АЛЕКСАНДРА КОВАЧ, за члана из 
реда оснивача 

4. МОНИКА ДРОБИНА, за члана из 

реда Националног савета мађарске 

националне мањине 
5. МАРИНА БРЊА, за члана из реда 

запослених 

6. ФРАНСОАЗ МОЛНАР, за члана из 
реда запослених 

7. ВЕСНА ТРИФУНОВИЋ, за члана из 

реда запослених. 
 

II 

У Надзорни одбор Установе за културу Градска 
библиотека „Карло Бијелицки“ Сомбор, на мандатни период од 

четири године, именују се: 

1. ЗДРАВКО ПУПОВАЦ, за 
председника из реда оснивача 

2. ЕРЖЕБЕТ МАЋУШ, за члана из реда 

Националног савета мађарске 
националне мањине 

3. СОФИЈА КОЗЛИНА, 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 

Број: 02-395/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                         Зоран Рус, с.р. 

 

 
 

 

 
191. 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 Културни 
центар „Лаза Костић“ 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 петој седници 
одржаној дана 25.11.2020. године донела је 

  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЛАЗА 

КОСТИЋ“ СОМБОР 

I 

 У Управни одбор Установе за културу Културни центар 

„Лаза Костић“ Сомбор, на мандатни период од четири године, 

именују се: 
1. ЗОРАН КАРАЛИЋ, за председника из 

реда оснивача 

2. ТАМАРА ТОМАНИЋ, за члана из 
реда оснивача 

3. АЛЕКСА ВУЛИЋЕВИЋ, за члана из 

реда оснивача 
4. ИЛОНА КАНИЖАИ, за члана из реда 

Националног савета мађарске 

националне мањине 
5. НИКОЛА ПЕЈОВИЋ, за члана из реда 

запослених 

6. ЈАСМИНА ИВАНИШЕВИЋ, за члана 
из реда запослених 

7. ОСМАН АЛИЋ, за члана из реда 

запослених. 

II 

У Надзорни одбор Установе за културу Културни центар 

„Лаза Костић“ Сомбор, на мандатни период од четири године, 

именују се: 
1. ЖЕЉКО ЛАСЛО, за председника 
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2. СУЗАНА КИРАЉ ГЕЛЕР, за члана из 

реда Националног савета мађарске 

националне мањине 
3. ТАТЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ, 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 

Број: 02-396/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 

192. На основу члана 15. и 18. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ 
бр. 15/2017 и 9/2018),  и члана 39. став 1. тачка 13. Статута града 

Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина града 

Сомбора на петој седници одржаној дана 25.11.2020. године донела је 
 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА 

I 

 У Управни одбор Туристичке организације града Сомбора, 
на мандатни период од четири године, именују се: 

1. ДЕЈАН СТАНИСАВЉЕВИЋ, за 

председника из реда оснивача 
2. БОЈАНА БОСНИЋ, за члана из реда 

запослених 

3. ИГОР ГРОМИЛОВИЋ, за члана из 
реда научних и стручних лица из 

области туризма, као и из привредних 

субјеката и других организација које 
обављају делатност из области 

туризма 

4. ГАБРИЈЕЛА ТРИПКОВИЋ, за члана 
из реда научних и стручних лица из 

области туризма, као и из привредних 

субјеката и других организација које 
обављају делатност из области 

туризма 

5. ГОРАН БАСТА, за члана из реда 
научних и стручних лица из области 

туризма, као и из привредних 

субјеката и других организација које 
обављају делатност из области 

туризма. 

 

II 

У Надзорни одбор Туристичке организације града 

Сомбора, на мандатни период од четири године, именују се: 
1. МАРИНА ТОМОВИЋ, за 

председника из реда оснивача 

2. ДАНИЈЕЛА ВУЈКО, за члана из реда 
запослених 

3. ЈОВИЦА МРЂЕНОВ, за члана из реда 

научних и стручних лица из области 
туризма, као и из привредних 

субјеката и других организација које 

обављају делатност из области 
туризма. 

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 

Број: 02-397/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 

193. На основу члана 10. Одлуке о оснивању установе 

Центар за социјални рад 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 петој 

седници одржаној дана 25.11.2020. године донела је 
 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР 

 

I 

 У Управни одбор Центра за социјални рад Сомбор, на 
мандатни период од четири године, именују се: 

1. КАТАРИНА МИЛОВИЋ, за 

председника из реда оснивача 
2. БОРИС ДРАГАНОВ, за заменика 

председника из реда оснивача 
3. БИЉАНА КЛИПА, за члана из реда 

оснивача 

4. ЉУБОМИР ФИЛАКОВИЋ, за члана 
из реда запослених 

5. ЈАСНА КОВАЧЕВИЋ, за члана из 

реда запослених. 
 

II 

У Надзорни одбор Центра за социјални рад Сомбор, на 
мандатни период од четири године, именују се: 

1. МИЛОШ МАРИНКОВИЋ, за 

председника из реда оснивача 

2. СТРАХИЊА БОГДАНОВИЋ, за 

члана из реда оснивача 

3. ДЕЈАН ШИМУРДА, 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 

Број: 02-398/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                         Зоран Рус, с.р. 

 

 

194. 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), члана 10. 
Одлуке о оснивању Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор 

(„Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2019) и члана 39. Статута града 

Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 12/2018), Скупштина града 
Сомбора на петој седници одржаној дана 25.11.2020. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА У 

  ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕРА ГУЦУЊА“ СОМБОР 

I 

 Из Управног одбора Предшколске установе „Вера Гуцуња“ 

Сомбор, разрешава се: 
1. МАЈА НАЂ, на лични захтев. 

II 

 У Управни одбор Предшколске установе „Вера Гуцуња“ 

Сомбор до истека мандата, именује се: 
1. ЂОРЂЕ ЗОРИЋ, за члана, из реда 

оснивача. 
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III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-399/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 

195. 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 петој седници одржаној дана 

25.11.2020. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА У 

  СРЕДЊОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ У СОМБОРУ 

I 

 Из Школског одбора Средње економске школе Сомбор, 
разрешава се: 

1. МАРКО МАРИЋ, на лични захтев. 

II 

 У Школски одбор Средње економске школе Сомбор до 

истека мандата, именује се: 

 Из реда локалне самоуправе: 
1. СЛОБОДАН СТЕВАНЧЕВ. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-400/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

196. 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 петој седници одржаној дана 
25.11.2020. године донела је 

  

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА У 

  ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ СОМБОР 

I 

 Из Школског одбора Школе за основно образовање 

одраслих Сомбор, разрешава се: 
 

1. МИЛЕНА КОСТИЋ, на лични захтев. 

II 

 У Школски одбор Школе за основно образовање одраслих 
Сомбор до истека мандата, именује се: 

 Из реда локалне самоуправе: 

1. ДУШАН ЛАЦМАНОВИЋ. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 02-401/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 

 

 

 

197. 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 петој седници одржаној дана 

25.11.2020. 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: 

 Из реда родитеља: 
1. ДАРИО НУРАДИН, због престанка 

основа по којем је именован. 

 Из реда локалне самоуправе: 

1. МИЛЕ КЕЛИЋ, на лични захтев. 

II 

 У Школски одбор Основне школе „Иван Горан Ковачић“ у 

Станишићу до истека мандата, именује се: 

 Из реда родитеља: 
1. ЉИЉАНА КУРИЏА 

 Из реда локалне самоуправе: 

1. ФИЛИП ЛОКАС 

 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-402/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 

 

198. 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 петој седници одржаној дана 

25.11.2020. године донела је 
 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА У 

  ГИМНАЗИЈИ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ У СОМБОРУ 

I 

 

 Из Школског одбора Гимназије „Вељко Петровић“ 
Сомбор, разрешава се: 

 

 Из реда родитеља: 
1. ВЕРА МИЈАТОВИЋ КУКУРУЗАР, 

због престанка основа по којем је 

именована. 

 Из реда локалне самоуправе: 
1. ГОРАН ВЕЛЕБИТ, на лични захтев 

2. МИРЈАНА САВИЋ, на лични захтев. 

II 

 У Школски одбор Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор до 
истека мандата, именује се: 

 Из реда родитеља: 

1. ИВАНА ВРАНИЋ 

 Из реда локалне самоуправе: 
1. МИРЈАНА ВИДОВИЋ 

2. БОЈАН ЂИКАНОВИЋ. 
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III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-403/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 

 

 

199. 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 петој седници одржаној дана 
25.11.2020. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА У 

  ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕТАР КОЧИЋ“ РИЂИЦА 

I 

 Из Школског одбора ОШ „Петар Кочић“ Риђица, 
разрешава се: 

 Из реда запослених: 

1. АИДА ГУНДИЋ, због престанка 
основа по којем је именована 

2. ВАЊА МАРЈАНОВИЋ, због 

престанка основа по којем је 
именована. 

 Из реда родитеља: 

1. МИРЈАНА ПУПОВАЦ, због 

престанка основа по којем је 
именована. 

 Из реда локалне самоуправе: 

1. ЗДРАВКО ПУПОВАЦ, на лични 

захтев. 

II 

 У Школски одбор ОШ „Петар Кочић“ Риђица до истека 

мандата, именује се: 

 Из реда запослених: 
1. АЛЕКСАНДРА ЈОСИЋ 

2. НЕМАЊА ТАУЗ 

 Из реда родитеља: 

1. МАРГАРЕТА БРАЈКОВИЋ 

 Из реда локалне самоуправе: 
1. ДРАЖАН КРАЉЕВИЋ. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-404/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200. 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 својој петој седници 

одржаној дана   25.11.2020. године донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ 

БЕЗДАН 

I 

 У Решењу о именовању Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ 

Бездан бр. 02-329/2020-I од 02.10.2020. године мења се тачка 1. и 

гласи: 
 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод“ 

Бездан, на период од четири године, именују се: 

1. ЛЕВЕНТЕ ЧАПО, за председника, из реда 
оснивача 

2. РАДОМИРКА ЖИЖА, за члана, из реда 

оснивача 
3. СЛАВИЦА ПЕСТ, за члана, из реда 

запослених. 

II 

 У свему осталом Решење о именовању Надзорног одбора 
ЈКП „Водовод“ Бездан бр. 02-329/2020-I од 02.10.2020. године остаје 

на снази неизмењено. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-405/2020-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.11.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 266  Службени лист града Сомбора Број 25– 25.11.2020. 

 
Акта Градоначелника  

 

 

 201. На основу члана 44. тачка 5. и члана 66. став 4. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник“ бр. 129/2007, 83/2014 – 

др.закон  101/2016  и 47/2018) и члана 63. Статута града Сомбора 
(„Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/19), доносим  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ 

ПОЛИТИКЕ 

ГРАДА СОМБОРА 

 

Члан 1. 

 

 Образује се Савет за планирање социјалне политике града 

Сомбора (у даљем тексту: Савет), као саветодавно радно тело 
Градоначелника града Сомбора, са циљем унапређења и развоја 

социјалне политике града Сомбора . 

 
 

 

 

Члан 2. 

 
У Савет се именују : 

 

1. Дарко Смиљанић, члан  Већа за област 
социјалне заштите, председник; 

2. Др Дарко Косановић, из Опште болнице“ 

др Радивој Симоновић“, за заменика 
председника; 

3. Мирела Иванковић, из Одељења за 

друштвене делатности Градске управе 
града Сомбора, за члана; 

4. Михајло Шкорић, из Центра за социјални 

рад Сомбор, за члана ; 

5. Здравка Новаковић, из Центра за социјални 

рад Сомбор,за члана; 

6. Зоран Дрча, из Геронтолошког центра 
Сомбор, за члана; 

7. Маргита Катанић, из Друштва за борбу 

против шећерне болести, за члана; 
8. Софија Мандарић, из ШОСО „Вук 

Караџић“ Сомбор , за члана; 

9. Биљана Клипа , из Црвеног крста Сомбор, 
за члана; 

10. Љубо Буловић, из Националне службе за 

запошљавање Сомбор, за члана; 
11. Прим. др Драгослава Чубрило, из Завода за 

јавно здравље Сомбор, за члана; 

12. Стеван Оршош, представник ромских 
НВО, за члана; 

13. Др Здравко Хлодик, из Дома здравља „др 

Ђорђе Лазић“ Сомбор, за члана. 
 

Савет се именује на период од четири ( 4 ) године. 

 

Члан 3. 

Задаци Савета су: 

 
 израда Програма унапређења социјалне заштите на 

територији града Сомбора; 

 израда Стратегије развоја социјалне политике  града 
Сомбора за период 2021-2026; 

 сагледавање  стања доступности услуга социјалне заштите 

на територији града Сомбора  и разматрање  потреба за 
проширењем постојећих и успостављањем нових услуга; 

 континуирано ради на унапређивању планирања и 

финансирања услуга социјалне заштите; 
 наставља са вођењем започетих пројеката и стара се о 

реализацији нових пројекта из области социјалне 

политике; 
 прати имплементацију Локалних акционих планова 

Стратегије; 

 разматра и даје мишљење на спроведен мониторинг и 
евалуацију пружаоца услуга и Анкету задовољства 

корисника услуга; 
 подноси годишњи извештај о свом раду  Градоначелнику 

града Сомбра; 

 идентификовање приоритетних потреба и видова подршке 

организацијама цивилног друштва и удружењима грађана, 

која се баве социјалним питањима; 
 доприноси унапређењу социјалне заштите  кроз активно 

међусекторско деловање у решавању социјалних, 

здравствених, образовних, културних и др.питања 
становништва; 

 иницирање регионалних, међуопштинских састанака свих 

актера социјалне заштите, или у одређеној приоритетној 
области заштите, са циљем размене информација и 

дефинисања заједничких интереса за функционално 

међуопштинско повезивање ради задовољења потреба свих 
грађана; 

 обављање и свих других послова у складу са основним 

задацима и циљевима ради којих је образован; 
 oбaвeштaва jaвнoст o свoм рaду. 

 

Члан 4. 

 

   Савет доноси Пословник којим се регулише рад Савета. 

 

Члан 5. 

 

Стручне и административне послове за потребе Савета 
врши Одељење за друштвене делатности градске управе града  

Сомбора, службеница Марија Јерковић. 
 

Члан 6. 

 
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о 

образовању и именовању Савета за планирање социјалне политике 

града Сомбора број: 02-121/2019-II од 09.05.2019. године. 
 

Члан 7. 

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

 

РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број:  02-346/2020-II                                  

Дана: 23.10.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                    Антонио Ратковић с.р. 

 

 

202. На основу члана 44. став 5. Закона о локалној 

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

101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 67. Статута града Сомбора 
(''Сл.лист града Сомбора 2/2019), доносим  

 

 

                                     Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Радне групе за израду Локалног 

акционог плана за децу 
 

 I 

 
У  Радну групу за израду Локалног акционог плана за децу 

именују се: 

 
1. Бојана Нешовић, за предсеника; 

2. Дејан Ђорђић, за заменика председника; 

3. Др Далибор Форгић, за члана; 
4. Срђан Влашкалић, за члана; 

5. Стаменка Судар, за члана; 

6. Мирјана Филиповић, за члана; 
7. Даница Клипа, за члана; 

8. Мирела Иванковић, за члана; 

9. Јован Узелац, за члана; 
10. Зорица Голубовић, за члана; 

11. Марија Јерковић, за члана. 

 
                                                                   II 

 

Задаци Радне групе су: 
 

- израдa  Локалног акционог плана за децу у складу са 

резултатима истраживања добијених у оквиру пројекта 
„Креирајмо Локални акциони план за децу у Сомбору“ 
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- креирање приоритета, мера и активности Локалног акционог 

плана за децу; 

- сарадња са свим релевантним актерима укљученим у предметну 
област на локалном нивоу у циљу израде документа. 

                                                                     III 

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

 

РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број:  02-367/2020-II                                  

Дана: 02.11.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                    Антонио Ратковић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акта Градског већа  

 

 203. На основу члана 146. став 1. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 
одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закони и 

9/2020), члана 13. у вези са чланом 104. Одлуке о уређењу града ("Сл. 

лист града Сомбора", бр. 8/2017, 2/2018, 11/2018-др.одлуке, 2/2019 и 
21/2019) и члана 67. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", 

бр. 2/2019), Градско веће града Сомбора је на 9. седници одржаној дана 

28.10.2020. године донело 
 

 

П Р А В И Л Н И К 

О  ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ПРАВИЛНИКА И 

ПРОГРАМА О ПОСТАВЉАЊУ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику и програму о постављању објеката и уређаја на 

територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, број 9/2018), 

члан 37. мења се и гласи: 

 

 „На захтев заинтересованог лица, Решење о одобрењу за 

постављање објеката и опреме за извођење забавних програма на јавној 

површини издаје ЈКП „Простор“ Сомбор, а на другој површини 
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске 

управе града Сомбора. 

 Захтев за  постављање објеката и опреме за извођење 
забавних програма  на јавној или другој површини обавезно садржи 

податке о називу правног лица, са матичним бројем и ПИБ-ом, уз који је 

подносилац дужан да приложи: 
- ситуационо решење односно скицу са положајем, 

димензијама и другим урбанистичко – техничким условима за 

постављање објекта и опреме за извођење забавних програма израђено 

од Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 

Градске управе града Сомбора; 

- изглед, скицу или фотомонтажу (фотографија) објекта и 
опреме за извођење забавних програма; 

- технички опис објекта и опреме за извођење забавних 

програма; 
- атест надлежног предузећа; 

- електроенергетску сагласност уколико се захтева 

прикључење на електричну мрежу у виду техничке документације 
израђене од стране стручног лица са одговарајућом лиценцом – електро 

инжењер; 

- оверену сагласност власника односно корисника парцеле 
уколико се објекат и уређај  поставља  на другој површини.“ 

 

Члан 2. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

 

РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број:  021-11/2020-III                                  

Дана: 28.10.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                    Антонио Ратковић с.р. 

 

 

 

 

 

204. На основу члана 69. тачка 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана  2. став 

2. и став 3. тачка 3) и члана 28. став 2. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),  

члана 1. и 2. Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене 

снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл. гласник РС", 
бр. 63/2015), члана 67. тачка 2) Статута града Сомбора ("Сл.лист 

града Сомбора", бр. 2/2019),  члана 33. тачка 12. Одлуке о промени 

оснивачког аката ЈКП "Енергана" Сомбор ("Сл. лист града Сомбор", 
бр. 25/2016 и 5/2017), Програма пословања ЈКП "Енергана" Сомбор 

за 2020. годину на који је дата сагласност на 39. седници Скупштине 
града Сомбора одржаној 18.12.2019. год. (акт Скупштине града, број 

06-262/2019-I од 18.12.2019. године), Првих измена и допуна 
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Програма пословања ЈКП "Енергана" Сомбор за 2020. годину на које 

је дата сагласност на 40. седници Скупштине града Сомбора 

одржаној 21.02.2020. године (акт Скупштине града, број 06-47/2020-I 
од 21.02.2020. године), Одлуке са 46. седнице Наздорног одбора 

одржане 28.08.2020. године (акт ЈКП „Енергана“ Сомбор, број И-

2637/20 од 28.08.2020. године)  и  Измене Одлуке са 47. седнице 
Надзорног одбора ЈКП "Eнергана" Сомбор одржане 25.09.2020. 

године (акт ЈКП "Енергана" број И-2891/20 од 25.09.2020. год.), 

Градско веће града Сомбора на својој 9. седници одржаној дана 
28.10.2020. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА OДЛУКУ  

О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ  

ЈКП "ЕНЕРГАНА" СОМБОР ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2020/2021. 

ГОДИНЕ 

 
 

           I  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о образовању цена 

испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП "Енергана" Сомбор 
за грејну сезону 2020/2021 године донету на 46. седници Надзорног 

одбора која је одржана 28.08.2020. године (Одлука број И-2637/20 од 

28.08.2020. године) и Измену Одлуке о образовању цена испоруке 
топлотне енергије које примењује ЈКП "Енергана" Сомбор за грејну 

сезону 2020/2021 године донету на 47. седници Надзорног одбора 
која је одржана 25.09.2020. године (Измена Одлуке број И-2891/20 од 

25.09.2020. године), у датом тексту. 

 

 

          II   Овo Решење и Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Сомбора".  
            

РС-АПВ    

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  38-12/2020-III                                  

Дана: 29.10.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

 

 

205. На основу члана 33. тачка 12. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Енергана“ Сомбор 

(„Службени лист града Сомбора“, број 25/2016 и 5/2017) и члана 1. и 

2. Уреддбе о утврђивању методологије за одређивање цене 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“ 

број 63/15), Надзорни одбор ЈКП "Енергана" Сомбор на 46. седници 

која је одржана 28.08.2020. године донео је  
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ 

О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОЈЕ 
ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР 

 

Члан 1. 
 

 Цене испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП 

»Енергана« Сомбор утврђују се у следећим износима: 
 - у грејној сезони регистрована потрошња по мерној 

јединици износи 6,358 дин/кWh без обрачунатог ПДВ-а, а на коју се 

додаје ПДВ у складу са Законом, 
 - током 12 месеци за фиксни део трошкова износи  34,53 

дин/м² без обрачунатог ПДВ-а, а на коју се додаје ПДВ у складу са 

Законом. 
   Члан 2. 

 Датум почетка примене цена је 01.10.2020.године. 

   Члан 3. 
 Даном почетка примене одобрених цена из Одлуке  

престаје да важи Сагласност на Одлука о образоваљу цена испоруке 

топлотне енергије које примњује ЈКП „Енергана“ Сомбор, број 06-
192/2019-III од 30.09.2019.. године. 

   Члан 4. 

Ова одлука ће се доставити Оснивачу, на давање сагласности.  
 
JKP "Енергана" Сомбор   

Надзорни одбор 

Број: И-                                                            Председник НО 
Дана: 28.08.2020. год.   Весна Томић с.р. 

                                           
 

206. На основу члана 33. тачка 12. Одлуке о промени 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Енергана“ Сомбор 

(„Службени лист града Сомбора“, број 25/2016 и 5/2017) и члана 1. и 

2. Уреддбе о утврђивању методологије за одређивање цене 

снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“ 
број 63/15), Надзорни одбор ЈКП "Енергана" Сомбор на 47 седници 

која је одржана 25.09.2020. године донео је  

 
 

ИЗМЕНУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

САГЛАСНОСТИ 

О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР 

 

Члан1. 

 

 Члан 2. Предлога Одлуке за издавање сагласности о 
образовању цена испоруке топлотен енертгије које примењује 

ЈКП“ЕНЕРГАНА“ Сомбор, који је НО донео на 46. седници мења се 

тако да сада гласи: “Датум почетка примене цена је 
01.11.2020.године.“ 

   Члан 2. 

Остале одредбе Предлога Одлуке за издавање сагласности о 
образовању цена испоруке топлотне енергије остају на снази. 

 
JKP "Енергана" Сомбор   

Надзорни одбор 
Број: И-                                                            Председник НО 

Дана: 25.09.2020. год.   Весна Томић с.р. 

 
         
 

           207. На основу члана 61. Став 1.,2., и 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 67. 

тачка 2) Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", бр. 

2/2019), члана 33. тачка 10. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Енергана” Сомбор („Сл. лист града Сомбора” 

бр. 25/2016  и 5/2017),  члана 34. Одлуке о Првом ребалансу Одлуке о 

буџету града Сомбора за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 

2022. годину („Сл. лист града Сомбора“, бр. 24/2020), Програма 

пословања ЈКП "Енергана" Сомбор за 2020. годину на који је дата 

сагласност на 39. седници Скупштине града Сомбора одржаној 
18.12.2019. год. (акт Скупштине града број 06-262/2019-I од 

18.12.2019. године), Првих измена и допуна Програма пословања 

ЈКП "Енергана" Сомбор за 2020. годину на које је дата сагласност на 
40. седници Скупштине града Сомбора одржаној 21.02.2020. год. (акт 

Скупштине града број 06-47/2020-I од 21.02.2020. године), Других 

измена и допуна Програма пословања на које је дата сагласност на 4. 
седници Скупштине града Сомбора одржаној 22.10.2020. године (акт 

Скупштине града број 06-207/2020-I од 22.10.2020. године) и Одлуке 

са 2. седнице Надзорног одбора ЈКП "Енергана" Сомбор одржане 
29.10.2020. године. Градско веће града Сомбора, на 10. седници 

одржаној дана 04.11.2020.године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Прве измене и допуне Посебног 

програма коришћења средстава из буџета града Сомбора за 

Јавно комунално предузеће  

„Енергана“ Сомбор за 2020. годину 

 

 

Ι 

 

        ДАЈЕ СЕ сагласност на Прве измене и допуне посебног 

програма коришћења средстава из буџета града Сомбора за Јавно 
комунално предузеће „Енергана“ Сомбор за 2020. годину, донет од 

стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Енергана“ 

Сомбор на 2. седници одржаној дана 29.10.2020. године. 
 

ΙΙ 

 
        Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Сомбора“. 

 

РС-АПВ    

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-1271/2020-III                                  
Дана: 04.11.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

     С о м б о р                    Антонио Ратковић с.р. 
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208. На основу члана 61. Став 1.,2., и 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члану 67. 

тачка 2) Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", бр. 

2/2019), члана 33. тачка 10. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис Сомбор” Сомбор („Сл. лист 

града Сомбора” бр. 25/2016  и 7/2017),  члана 34. Одлуке о Првом 

ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2020. годину са 
пројекцијама за 2021. и 2022. годину („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

24/2020), Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор 

за 2020. годину на који је дата сагласност на 39. седници Скупштине 
града Сомбора одржаној 18.12.2019. год. (акт Скупштине града број 

06-262/2019-I од 18.12.2019. године), Првих измена и допуна 

Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за 2020. 
годину на које је дата сагласност на 40. седници Скупштине града 

Сомбора одржаној 21.02.2020. год. (акт Скупштине града број 06-

47/2020-I од 21.02.2020. године), Других измена и допуна Програма 
пословања на које је дата сагласност на 4. седници Скупштине града 

Сомбора одржаној 22.10.2020. године (акт Скупштине града број 06-

207/2020-I од 22.10.2020. године) и Одлуке са VIII седнице Надзорног 
одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор одржане 01.10.2020. 

године (акт бр. 558-3/2020 од 01.10.2020. год.), Градско веће града 

Сомбора, на 10. седници одржаној дана 04.11.2020. године, доноси 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава 

из буџета  

града Сомбора за Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис 

Сомбор“  

Сомбор за 2020. годину 

 

Ι 

        ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм коришћења 
средстава из буџета града Сомбора за Јавно комунално предузеће 

„Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор за 2020. годину, донет од стране 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис 

Сомбор“ Сомбор на VIII седници одржаној дана 01.10.2020. године, 

под бројем 558-3/2020 од 01.10.2020. године. 

 

ΙΙ 

       Ово Решење објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

РС-АПВ    

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-1269/2020-III                                  
Дана: 04.11.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

 
 

 

 
 

 

209. На основу члана 61. Став 1.,2., и 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 67. 

тачка 2) Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", бр. 

2/2019), члана 33. тачка 10. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Водовод” Бездан („Сл. лист града Сомбора” бр. 27/2016  и 

13/2017),  члана 34. Одлуке о Првом ребалансу Одлуке о буџету града 

Сомбора за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину 
(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 24/2020), Програма пословања ЈКП 

"Водовод" Бездан за 2020. годину на који је дата сагласност на 39. 

седници Скупштине града Сомбора одржаној 18.12.2019. год. (акт 
Скупштине града број 06-262/2019-I од 18.12.2019. године), Првих 

измена и допуна Програма пословања ЈКП "Водовод" Бездан за 2020. 

годину на које је дата сагласност на 40. седници Скупштине града 
Сомбора одржаној 21.02.2020. год. (акт Скупштине града број 06-

47/2020-I од 21.02.2020. године), Других измена и допуна програма 

пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2020. годину на које је дата 
сагласност на 3. седници Скупштине града Сомбора одржаној 

02.10.2020. године (акт Скупштине града број 06-192/2020-I од 

02.10.2020. године), Трећих измена и допуна Програма пословања на 
које је дата сагласност на 4. седници Скупштине града Сомбора 

одржаној 22.10.2020. године (акт Скупштине града број 06-207/2020-I 

од 22.10.2020. године) и Одлуке са XXV седнице Надзорног одбора 
ЈКП "Водовод" Бездан одржане 01.10.2020. године (акт бр.175/2020 

од 01.10.2020. год.), Градско веће града Сомбора, на 10. седници 
одржаној дана 04.11.2020.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Друге измене и допуне Посебног 

програма коришћења средстава из буџета града Сомбора за 

Јавно комунално предузеће „Водовод“  

Бездан за 2020. годину 

 

Ι 

 

        ДАЈЕ СЕ сагласност на Друге измене и допуне Посебног 
програма коришћења средстава из буџета града Сомбора за Јавно 

комунално предузеће „Водовод“ Бездан за 2020. годину, донет од 

стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ 
Бездан на XXV седници одржаној дана 01.10.2020. године, под 

бројем 175/2020 од 01.10.2020. године. 

 

ΙΙ 

 

        Ово Решење објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

 

 

РС-АПВ    

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-1270/2020-III                                  
Дана: 04.11.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

 

 

210.  На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/2014, 47/2018- др.закон), 

члана 63. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" бр. 

02/19), члана 15. Правилника о финансирању и суфинансирању 
програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за град 

Сомбор („Сл.лист града Сомбора“, бр. 8/2017 и 8/2019) и Одлуке о 

буџету града Сомбора за 2020. годину („Сл.лист града Сомбора“ бр. 
23/2019) доносим следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

              I - У оквиру другог дела годишњих програма клубова: 

 

ОДБИЈАЈУ СЕ конкурсне пријаве: 

 

Због недовољног броја бодова, комисија је одбила други 
део годишњих програма следећих спортских организација: 

 

1. Поверлифтинг клуб Север 
2. КБС Екстрим 

3. Планинарско друштво Целтис 

 
Из разлога неиспуњавања  услова конкурса и критеријума, 

одбијају се пријаве: 

 
1. ОК Гокс-ин- неспровођења тренажне и такмичарске 

активности на територији града Сомбора у 2019. 

години као период из ког се узима основ за бодовање. 

 

УТВРЂУЈУ СЕ спортске организације којима се додељују 

средства предвиђена Одлуком о буџету града Сомбора за 2020. годину 
у оквиру раздела 3, главе 3.45, програма 14, програмској 

класификацији 1301-0001, функцији 810, делу позиције 453/3 и 453/4  

за годишње програме клубова и финансирање спортских клубова 
путем јавног позива и то:  

 

- други део годишњих програма спортских 

организација од посебног значаја за град 
Сомбор: 

 

Р.бр. Назив спортске 

организације 

Износ средстава 

1 ССК Полет 400.000 

2 ФК Раднички 1912 4.400.000 

3 Рвачки клуб Соко 720.000 

4 КК Џокер 1.034.000 

 
- други део годишњих програма осталих 

спортских организација: 

 

Р.бр Назив спортске Износ средстава 
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. организације 

1 ФК Слога Чонопља 500.000 

2 ФК Жак 300.000 

3 ФК Хајдук Стапар 220.000 

4 ФК Кордун 
Кљајићево 

270.000 

5 ФК Дунав Бачки 

Моноштор 

200.000 

6 ФК Алекса Шантић 200.000 

7 ФК Јединство Лемеш 120.000 

8 ФК Спектар 65.000 

9 ФК Омладинац 

Буковац 

185.000 

10 ФК Граничар Риђица 120.000 

11 ФК Динамо Бачки 
Брег 

200.000 

12 ФК Спорт Бездан 120.000 

13 ФК Жак Јуниор  850.000 

14 ФК Телечка 

Бачђулафалва 

120.000 

15 ФК Растина 1918 120.000 

16 Кошаркашки клуб 

Сомбор 

100.000 

17 РК Граничар Гаково 110.000 

18 РК Графичар Бездан 290.000 

19 ЖРК Раванград 320.000 

20 ОРК Далматинац 

Риђица 

320.000 

21 МРК Сомборелектро 350.000 

22 ОРК Кљајићево 110.000 

23 Рукометни клуб 
Сомбор 

280.000 

24 ОК Волеј старс 1.250.000 

25 ОК ЦВС 310.000 

26 ОК Сомбор 500.000 

27 Пливачки клуб 
Сомбор 

56.000 

28 СТК Гусар 175.000 

29 СТК Жак 140.000 

30 Кајак клуб Сомбор 472.000 

31 Кајак клуб Дунав 
Бездан 

150.000 

32 Карате клуб Душан 

Станичков 

80.000 

33 Карате клуб 
Сомборац 

200.000 

34 Карате клуб 

Раванград 

200.000 

35 Куглашки клуб 

Кљајићево 

200.000 

36 Куглашки клуб 

Вихор 

250.000 

37 Куглашки клуб 

Кордун Кљајићево 

250.000 

38 ШК Алекса Шантић 40.000 

39 ШК Бездан 75.000 

40 ШК Бачки Брег 60.000 

41 Сомборски шаховски 

клуб 

270.000 

42 ШК Полет Растина 150.000 

43 ШК Раванградске 
ајкуле 

60.000 

44 Боћарски клуб 

Риђица 

100.000 

45 Боћарски клуб 
Станишић 

75.000 

46 Боћарски клуб 

Сомбор 

110.000 

47 Боћарски клуб Фокс 75.000 

48 Боћарски клуб 
Раванград 

75.000 

49 Рвачки клуб 

Раднички 

500.000 

50 АК Маратон 285.000 

51 АРК Сомаратон 120.000 

52 ЏК Ипон 60.000 

53 ЏСК Бачка 180.000 

54 ГК Соко 100.000 

55 КБС Галактик 275.000 

56 КБК Кобра 275.000 

57 Боксерски клуб 
Сомбор 

1.450.000 

58 УСР Сомбор 20.000 

59 КДТ Раднички 250.000 

60 ДПА Сомбор 90.000 

61 БК С тим 300.000 

62 БК Сомбор 30.000 

63 СК Блек хорс 60.000 

64 Тениски клуб Жак 130.000 

65 Хокеј клуб 

Алигаторс 

40.000 

66 Плесни клуб Ронда 130.000 

67 Спортски клуб 
Фигура 

50.000 

68 Аероклуб Сомбор 100.000 

69 Аикидо клуб Дан 30.000 

70 Бовлингстонс 50.000 

71 Регионално 
удружење радника 

Јужна Бачка 

20.000 

72 Меџик Фиш 35.000 

73 Ауто-мото спортски 
клуб 025 

200.000 

 УКУПНО 22.152.000 

 

 

II   Средства спортским организацијама утврђена овим 

Решењем ће се преносити на основу одобреног финансијског плана и 

Уговора о суфинансирању, који закључује Градоначелник са 
организацијом којој су додељена средства и којим се ближе 

дефинишу међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 
III  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Сомбора“ и на званичном 

сајту града Сомбора. 

 

 

РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-1282/2020-III                                  
Дана: 06.11.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

 

 

 

 

 

211. На основу члана 6. став 5. до 10. и члана 7а Закона о 

порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", 
бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - 

др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - 
одлука УС и 86/2019), члана 67. Статута града Сомбора („Сл. лист 

града Сомбора“, бр. 2/2019), и чл. 68. и 70. Пословника Градског већа 

града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 16/2018 – пречишћен 
текст), Градско веће града Сомбора на 15. седници одржаној дана 

25.11.2020. године доноси:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2021. годину на територији града Сомбора. 
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Члан 2 

На територији града Сомбора одређено је седам (7) зона за 

утврђивање пореза на имовину јединствено за насеља (град, село), 
према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, 

саобраћајној повезаности са централним деловима града Сомбора, 

односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: прва 
А зона, прва Б зона, прва Ц зона, друга зона, трећа зона, четврта зона 

и пета зона, а прва А зона одређена је као најопремљенија. 

Просечне цене квадратног метра непокретности по зонама на 
територији града Сомбора за утврђивање пореза на имовину за 2021. 

годину на територији града Сомбора износе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ м2 НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА У ДИНАРИМА 

  
  

    

ГРУПЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗОНА 

1 А 
1 Б 1 Ц 

2 3 4 5 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 896,00 598,00 215,00 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ - - - - 130,00 130,00 90,00 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ - - - - 125,00 125,00 125,00 

ДРУГО ЗЕМЉИШТЕ - - - - 78,00 78,00 54,00 

ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И ДРУГЕ 

(НАДЗЕМНЕ И ПОДЗЕМНЕ) 
ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ КОЈИ 

СЛУЖЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

104.055,00 99.100,00 94.145,00 77.802,00 56.123,00 51.159,00 20.432,00 

СТАНОВИ 76.352,00 71.760,00 67.167,00 64.918,00 50.412,00 33.594,00 17.233,00 

КУЋЕ ЗА СТАНОВАЊЕ 50.004,00 47.623,00 46.489,00 45.981,00 40.253,00 32.070,00 15.520,00 

ГАРАЖЕ 26.486,00 26.486,00 26.486,00 26.486,00 26.486,00 19.460,00 8.887,00 

 
 

Члан 3. 

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“ и на интернет страни града Сомбора. 

 

Члан 4. 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу града Сомбора“, а за потребе утврђивања пореза 

на имовину примењиваће се од 01. јануара 2021. године. 
 

 

РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 406-9/2020-III                                  

Дана: 25.11.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                                Антонио Ратковић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 272                               Службени лист града Сомбора                             Број 25 - 25.11.2020. 

 
212. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС" 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 
одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закони и 

9/2020), члана 18. у вези са чланом 104. Одлуке о уређењу града 

("Службени лист града Сомбора", број 8/2017, 2/2018, 11/2018-
др.одлуке, 2/2019, 21/2019 и 24/2020) и члана 67. Статута Града 

Сомбора ("Службени лист Града Сомбора", број 2/2019), Градско 

веће Града Сомбора је на 15. седници одржаној дана 25.11.2020. год., 
д о н е л о 

 

                                                           

П Р А В И Л Н И К 

О  ПРВИМ ИЗМЕНЕМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ПОСТАВЉАЊУ БАШТА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 

Члан 1. 

 У члану 13. Правилника о постављању башта 

угоститељских објеката на територији Града Сомбора („Службени 

лист Града Сомбора“, број 5/2018 и 9/2019) - у даљем тексту: 
Правилник, иза става 2., додаје се нови став 3, који гласи: 

 

 "Изузетно, док траје опасност од ширења заразне болести 
COVID-19 у периоду од дана ступања на снагу овог Правилника до 

31. марта дозвољава се постављање башта затвореног типа, односно 
претварање башти угоститељских објеката у зимске баште (у даљем 

тексту: зимска башта)". 

 

Члан 2. 

 Иза члана 13. Правилника додају се нови чланови 13а и 13б, 

који гласе: 
 

"Члан 13а 

 Зимску башту формирају бочни елементи који са 
сенилом чини целину, израђени од чврстих, потпуно 

прозирних, безбојних и безбедних материјала 

(сигурносно стакло или клирит или ПВЦ провидна 

фолија за баште и ресторане). 

 Код зимске баште може се поставити сенило лаке 

монтажно - демонтажне конструкције, покривене лаким 
материјалом. Минимална висина ивице сенила у односу 

на подну површину износи најмање 2,2 m. 

 Средња висина сенила у односу на под зимске баште 
мора износити најмање 2,8 m. 

 Зимска башта мора испуњавати противпожарне услове и бити 

пројектована тако да: 
 - има врата која се отварају у поље; 

 - поседује светиљку противпаничне расвете изнад врата; 

 - поседује апарат за гашење пожара минималног пуњења 
од 6kg; 

 - примењени материјали имају побољшане 

карактеристике на пожар. 
 Заштита баште од ниских температура може се обезбедити 

различитим уређајима за загревање, који могу бити постављени као 

самостални елементи, или уграђени у друге елементе баште. 
 Постављање уређаја за загревање баште 

електричном енергијом врши се у складу са посебним 

прописима који се односе на електричне инсталације 

ниског напона. 

 Загревање баште течним нафтним гасом (у даљем 
тексту: ТНГ), врши се у складу са посебним прописима 

тако да се обезбеди стабилна инсталација напајања, 

одговарајући капацитет и број боца ТНГ, димњак или 
вентилациони отвор, као и да се: 

 - по правилу користе самосталне боце ТНГ са 

трошилом; 
 - у зимској башти запремине до 70m3 држи само 

једна боца ТНГ пуњења до 10kg, а у башти запремине 

веће од 70m3 на сваких даљих 50m3 запремине још по 
једна боца капацитета до 10kg; 

 - гас употребљава само преко трошила за гас, које 

има пламенике израђене за ТНГ; 
 - трошила за гас намењена за употребу у покрету 

или за употребу уз премештање спајају са боцом за гас 

помоћу савитљиве цеви, и њихова потрошња не прелази 
0,8kg/h уколико се користе у зимској башти. 

 Инвеститор је у обавези да преглед уређаја и опреме 

за коришћење ТНГ врши једном месечно. 
 Инвеститор је у обавези да поштује законске 

одредбе, техничке прописе и стандарде из области 

заштите од пожара и експлозија, у складу са Законом о 
заштити од пожара ("Сл.гл. РС", бр.111/09, 20/15 и 

87/18-др. закони), Законом о запаљивим и горивим 
течностима и запаљивим гасовима ("Сл.гл. РС", 

бр.54/15), Правилником о техничким нормативима за 

приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика 

од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр.8/95), као и важећим 

техничким прописима и стандардима којима је са 
аспекта заштите од пожара и експлозија, уређена област 

за коришћење опреме, инсталације и уређаја на 

електричну енергију и ТНГ. 
 

Члан 13б 

 Сви услови, начин, поступак и параметри наведени у овом 

Правилнику који се односе на постављање башта угоститељских 

објеката, важе и за постављање зимских башта угоститељских 

објеката." 
 

Члан 3. 

 У члану 36. ставу 1. иза алинеје 4, додаје се нова алинеја 5, 
која гласи: 

 "- идејно решење за зимску башту са скицом 

(фотографијом или фото монтажом и сл.) и димензијама баште 
угоститељског објекта" 

 Досадашња алинеја 5. постаје алинеја 6. 

 

Члан 5. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, и 

објављује се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
РС-АПВ    

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 352-1685/2020-III                                  
Дана: 25.11.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Издавач: Град Сомбор 

Трц цара Уроша 1, 25101 Сомбор 

- главни и одговорни уредник секретар Скупштине града Сомбора Душанка Голубовић - телефон 025/468-151 

 


