
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА   СОМБОРA 

 
Број 27    Сомбор, 21.12.2020. године  Година XIII 
 

 
 
 

Садржај 
 
 
 

Р.бр.                                   Акта Скупштине                              Бр./Стр. 
     
 
219. Одлука о буџету Града Сомбора за 2021. годину ............................................................................................................................... 27/278 
 
220. Одлука о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ............................................................................ 27/278 
 
221. Одлука о првимизменама и допунама Одлуке оопштинским путевима, улицама улицама и некатегорисаним путевима на 
територији Града Сомбора ............................................................................................................................................................................ 27/279 
 
222. Одлука о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства реконструкције,рационализације и одржавања система јавног 
осветљења применом мера уштеде енергије на територији Града Сомбора ...................................................................................... 27/281 
 
223. Одлука о одређивању лица надлежног за оверу обрачуна средстава за исплату зарада запослених у јавним предузећима и 
друштвима капитала чији је оснивач Град Сомбор ................................................................................................................................ 27/281 
 
 
 
 
 

Р.бр.                                 Акта Градоначелника                            Бр./Стр. 
 
224. Решење о другим изменама Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 
изворне надлежности Града Сомбора ........................................................................................................................................................ 27/282 
 
 
 
 
 
 

Р.бр.                                 Акта Градског већа                            Бр./Стр. 

 
225. Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања по детету у Предшколској установи „Вера 
Гуцуња“Сомбор ............................................................................................................................................................................................... 27/282 
 
226. Решење о одређивању висине накнаде за закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Сомбора које се користи у 
производној 2020/2021. години као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени ....................................... ...... 27/283 

 
 
 

 Прилози  
 

Прилог 1- Одлука о буџету Града Сомбора за 2021. годину 

 
 

 

  



Страна 278 __ Службени лист града Сомбора__ Број 27– 21.12.2020. 
 

Акта Скупштине града 

 

219. На основу члана  43. Закона о буџетском 
систему  (''Службени гласник РС'' број 54/2009,  73/2010,  
101/2010 ,  101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
08/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019 и 72/2019) , члана 3 2. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' број  129 /07, 83/14 ,  101/16-
др.закон и 47/18) и члана 19. Статута града Сомбора  
(''Службени лист града Сомбора'' број 22/19),  а на предлог 
Градског већа, СКУПШТИНА ГРАДА Сомбора, на 6. седници 
одржаној  21.12.2020. године донела је  

О Д Л У К У 
О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРA  ЗА 2021. ГОДИНУ 

(Одлука о буџету Града Сомбора за 2021. годину налази се у 
прилогу овог Службеног листа) 

 
 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 400-35/2020-I                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 21.12.2020. год.                          СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                          Зоран Рус, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
220. На основу члана 11. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом („Службени гласник 
РС“, број 113/2017 и 50/2018), члана 32. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/204-др. закон 101/2016-др. закон и 47/2018), и члана 39. став 
1. тачка 6. Статута града Сомбора („Службени лист града 
Сомбора", број 2/2019) Скупштина града Сомбора на 6. седници 
одржаној дана 21.12.2020. године донела је  
 

 
ОДЛУКУ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА 

ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ 
ОПЛОДЊУ 

 
 

Члан 1. 
 

Одлуком о остваривању права на финансијску 
помоћ за вантелесну оплодњу (у даљем тексту: Одлука) 
утврђују се ближи услови, начин и поступак остваривања 
права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу из 
средстава буџета града Сомбора.  

Право из става 1. овог члана утврђује се као шире 
право у односу на права из обавезног здравственог 
осигурања, у циљу афирмације мера популационе 
политике. 

 
 

Члан 2. 
 

Право на финансијску помоћ за вантелесну 
оплодњу могу да остваре партнери, односно пунолетна и 

пословно способна жена и мушкарац који воде заједнички 
живот, у складу са законом којим се уређују породични 
односи - супружници, односно ванбрачни партнери (у 
даљем тексту: пар). 

Трошкови вантелесне оплодње обухватају 
трошкове неопходних лекова и поступка вантелесне 
оплодње у земљи и иностранству. 
 
 

Члан 3. 
 

Финансијску помоћ за вантелесну оплодњу може да 
оствари пар, ако су кумулативно испуњени следећи услови: 

    
1) да је жена, у моменту подношења захтева 

навршила 43 године живота, а да нема навршених 45    
     година живота; 
2) да је пар претходно без успеха искористио право 

на лечење стерилитета из средстава обавезног    
     здравственог осигурања;  
3) да пар има држављанство Републике Србије; 
4) да пар има пребивалиште на територији Града 

Сомбора најмање годину дана пре дана    
     подношења захтева; 
5) да пар испуњава здравствене критеријуме које је 

прописала Републичка стручна комисија   
     Министарства здравља за вантелесну оплодњу и 
асистирану репродукцију (у даљем тексту:   
     Републичка стручна комисија). 

 
 

Члан 4. 
 

Захтев за остваривање права на финансијску 
помоћ за вантелесну оплодњу подноси се Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе Града Сомбора (у 
даљем тексту: надлежно Одељење). 

Уз захтев за остваривање права на финансијску 
помоћ за вантелесну оплодњу прилажу се следећи докази: 

 
1) фотокопија личне  карте за брачне/ванбрачне 
партнере или електронски очитана лична карта; 
2) доказ да је пар претходно без успеха искористио 
право на лечење стерилитета из средстава обавезног 
здравственог осигурања;  
3) уверења о држављанству Републике Србије пара; 
4) уверење о пребивалишту пара; 
5) извод из матичне књиге венчаних или оверена 
изјава од стране два сведока да пар остварује заједницу 
живота; 
6) фотокопија медицинске документације да пар 
испуњава здравствене критеријуме које је прописала  
Републичка стручна комисија;  
7) предрачун трошкова вантелесне оплодње 
здравствене установе која ће спроводити поступак, а 
који гласи на име и презиме женског партнера, односно 
предрачун трошкова поступка вантелесне oплодње 
иностране здравствене установе, преведен и оверен од 
стране овлашћеног преводиоца.  
 

 
Члан 5. 

 
Испуњеност услова за остваривање права на 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу утврђује трочлана 
Комисија за остваривање права на финансирање вантелесне 
оплодње коју именује Градоначелник Града Сомбора. 

Комисија има 3 члана и сачињавају је лица која 
поседују одговарајућу струку из области медицине и 
здравствене заштите и представник надлежног Одељења. 
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Комисију именује градоначелник на период од 4 
године.  

Задатак Комисије је да након разматрања 
приспелих захтева надлежном Одељењу достави Мишљење у 
погледу испуњености услова прописаних овом Одлуком. 

Приоритет у признавању права обезбеђује се 
жени која у моменту подношења захтева нема децу. 
 

 
Члан 6. 

 
          Надлежно одељење, на основу мишљења и предлога 

Комисије из члана 5. ове Одлуке, доноси решење о 
утврђивању права на финансијску помоћ за вантелесну 
оплодњу. 

 
 

Члан 7. 
 

Против решења из члана 6. Одлуке може се 
поднети жалба Градском већу Града Сомбора у року од 15 
дана од дана пријема решења. 

 
 

Члан 8. 
 

Финансијска помоћ за вантелесну оплодњу 
обухвата трошкове поступка вантелесне оплодње по 
предрачуну здравствене установе која ће спроводити 
поступак вантелесне оплодње.  

Максималан износ средстава који се може 
одобрити на име финансијске помоћи за један покушај 
вантелесне оплодње је 400.000,00 динара. 

Средства за остваривање права на финансијску 
помоћ за вантелесну оплодњу обезбеђују се у буџету 
Града Сомбора. 

Финансијска помоћ исплаћује се једнократно, у 
износу према предрачуну здравствене установе 
која ће спроводити поступак вантелесне оплодње. 

 
Средства за остваривање права на финансијску 

помоћ за вантелесну оплодњу преносе се до нивоа 
предвиђених средстава у буџету Града Сомбора.  

 
 

Члан 9. 
 

Уколико се поступак вантелесне оплодње 
спроводи у Републици Србији, средства одобрена на име 
финансијске помоћи за вантелесну оплодњу преносе се 
здравственој установи, на основу предрачуна који гласи 
на име и презиме женског партнера и решења надлежног 
одељења.  

Доказ о наменском трошењу средстава је 
извештај о спроведеном поступку вантелесне оплодње и 
рачун који гласи на име пацијенткиње, са спецификацијом 
услуга и лекова који су наплаћени, а које је пар дужан да 
достави Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе Града Сомбора, у року од 45 дана од дана 
спроведеног поступка вантелесне оплодње, а најкасније у 
року од 6 месеци од дана преноса средстава. 

У случају недостављања извештаја и коначног 
обрачуна, односно ненаменског утрошка пренетих 
средстава, здравствена установа је дужна да пренета 
средства са припадајућом законском затезном каматом 
врати Граду Сомбору. У супротном, Град Сомбор ће своја 
потраживања остварити судским путем. 
 
 
 

Члан 10. 
 

Уколико се поступак вантелесне оплодње 
спроводи у иностранству, средства одобрена на име 
финансијске помоћи за вантелесну оплодњу преносе се на 
текући рачун женског партнера, у складу са решењем 
надлежног одељења и на основу закљученог уговора 
корисника средстава и Градоначелника Града Сомбора. 

 Доказ о наменском трошењу средстава је 
извештај о спроведеном поступку вантелесне оплодње и 
рачун који гласи на име пацијенткиње, са спецификацијом 
услуга и лекова који су наплаћени, оверен и преведен од 
стране овлашћеног преводиоца. 

Пар је дужан, у року од 45 дана од дана 
спроведеног поступка вантелесне оплодње, а најкасније у 
року од 6 месеци од дана преноса средстава, да достави 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе Града 
Сомбора доказну документацију из става 2. овог члана. У 
супротном, Град Сомбор ће своја потраживања остварити 
судским путем. 

           
         Члан 11. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о остваривању права на финансирање четвртог 
покушаја вантелесне оплодње („Службени лист града 
Сомбора", број 18/2018). 

 
Члан 12. 

  
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".  
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 401-1429/2020-I                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 21.12.2020. год.                          СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                                   Зоран Рус, с.р. 
 
 
 

 
 
 
 
221. На основу члана 20. став 1. тачка 3. и 24. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 2. став 3. 
тачка 10. и члана 4. став 3. и члана 13. Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 
члана 7. став 1., члана 10. став 4. Закона о путевима ("Сл. 
гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018)  и члана 39. Статута града 
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 02/2019), Скупштина 
града Сомбора на 6. седници одржаној дана 21.12.2020. године 
доноси: 

 
ОДЛУКУ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА И 

НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА СОМБОРА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о општинским путевима, улицама и 
некатегорисаним путевима на територији града Сомбора 
(„Службени лист града Сомбора“, број 21/2019) после члана 7. 
додаје се oдељак који гласи: 
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„Изјашњавање корисника о квалитету одржавања улица и 

путева 

Члан 7а. 

Управљач локалних путева као вршилaц кoмунaлнe 
дeлaтнoсти (у даљем тексту Вршилац комуналне делатности) 
дужaн је дa jeднoм гoдишњe спрoвeдe пoступaк изjaшњaвaњa 
кoрисникa o квaлитeту oдржaвaњa улицa и путeвa, у трajaњу 
oд нajмaњe 15 дaнa.  

Пoзив зa изjaшњaвaњe из стaвa 1. oвoг члaнa oбjaвљуje сe нa 
звaничнoj интeрнeт стрaници Грaдa Сомбора и Вршиoцa 
кoмунaлнe дeлaтнoсти.   

Вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти je дужaн дa у рoку oд 15 дaнa 
oд дaнa зaвршeткa изjaшњaвaњa из стaвa 1. oвoг члaнa дoстaви 
Грaдскoj упрaви извeштaj o рeзултaтимa изjaшњaвaњa 
кoрисникa o квaлитeту пружене комуланле делатности 
oдржaвaње улицa и путeвa.  

Укoликo су рeзултaти изjaшњaвaњa кoрисникa тaкви дa вeћинa 
кoрисникa ниje зaдoвoљнa oдржaвaњeм улицa и путeвa, 
Грaдскa упрaвa прeиспитуje рaд Вршиoцa кoмунaлнe 
дeлaтнoсти, сaчињaвa aнaлизу сa прeдлoгoм мeрa зa 
oтклaњaњe нeдoстaтaкa нaвeдeних у изjaшњaвaњу кoрисникa и 
дoстaвљa je Грaдскoм вeћу.  

Грaдскo вeћe, нaкoн рaзмaтрaњa, aнaлизe и прeдлoжeних мeрa 
из стaвa 4. oвoг члaнa, дoнoси aкт кojим нaлaжe Вршиoцу 
кoмунaлнe дeлaтнoсти дa oтклoни нeдoстaткe кojи су нaвeдeни 
у изjaшњaвaњу кoрисникa, у рoку кojи нe мoжe бити дужи oд 
90 дaнa.  

Вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти je дужaн дa oбeзбeди 
кoрисницимa зaкoнoм прoписaнe услoвe кojи oмoгућaвajу брз 
и eфикaсaн кoнтaкт у вeзи квaлитeтa и кoришћeњa oвe 
кoмунaлнe дeлaтнoсти.  

Кoрисници, мoгу кoнтинуирaнo у тoку гoдинe дoстaвљaти 
питaњa, примeдбe и прeдлoгe вeзaнe зa дeлaтнoст oдржaвaњa 
улицa и путeвa прeкo интeрнeт стрaницe Вршиoцa кoмунaлнe 
дeлaтнoсти, a исти je дужaн дa нa дoстaвљeнa питaњa, 
примeдбe и прeдлoгe oдгoвoри у најкраћем могућем року, а 
најдуже 8 дана.“ 

Члан 2. 

У члану 9. став 1. мења се и гласи: 

„Управљач пута дужан је да обезбеди трајно, 
непрекидно и квалитетно одржавање улица и путева, као и 
њихову заштиту у циљу несметаног и безбедног одвијања 
саобраћаја у складу са Законом, Уредбом о начину и условима 
за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гл.РС“ 
бр.13/18, 66/18 и 51/19) и овом Одлуком.“ 

Члан 3. 

У члану 19. додаје се став 5. који гласи: 

„Oдрeдбe стaвa 4. oвoг члaнa у пoглeду ширине 
зaштитнoг пojaсa примeњуjу сe и у нaсeљимa, oсим aкo тo ниje 
другaчиje oдрeђeнo плaнским дoкумeнтoм.“   

Члан 4. 

У члану 55. став 4. мења се и гласи: 

„Град може закључити уговор са Управљачем, 
којим ближе уређују међусобна права и обавезе у погледу 
одржавања додатних елемената, објеката и опреме државног и 
локалног пута из става 1. и 2., као и поводом одржавања 
аутобуских стајалишта из става 3. овог члана.“ 

 

Члан 5. 

У одељку Програм рада зимске службе и у члану 57.  реч 
„Програм“ замењује се речју „План“ у одговарајућем падежу. 

Члан 6. 

После члана 59. додаје се oдељак који гласи: 

„Континуитет у обављању делатности одржавања улица и 
путева 

Члан 59а 

У случajу нaступaњa нeплaнирaних или 
нeoчeкивaних пoрeмeћaja или прeкидa у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
oдржaвaњa улицa и путeвa, Вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти je 
дужaн дa oдмaх o тoмe oбaвeсти Грaдску упрaву и дa 
истoврeмeнo прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe узрoкa пoрeмeћaja.  

Члaн 59б 

Пo приjeму oбaвeштeњa o нeплaнирaнoм прeкиду 
oбaвљaњa, oднoснo пo утврђивaњу пoрeмeћaja или прeкидa у 
oбaвљaњу дeлaтнoсти oдржaвaњa улицa и путeвa, Грaдскa 
упрaвa je дужнa дa:  

1. прeдузмe мeрe зa хитну зaштиту кoмунaлних 
oбjeкaтa и другe имoвинe кoja je угрoжeнa и  

2. утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст зa 
пoрeмeћaj, oднoснo прeкид oбaвљaњa дeлaтнoсти 
oдржaвaњa улицa и путeвa, кao и oдгoвoрнoст зa 
учињeну штeту.  

Члaн 59в 

У случajу пoрeмeћaja или прeкидa у oбaвљaњу 
дeлaтнoсти oдржaвaњa улицa и путeвa, кao и у случajу штрajкa 
зaпoслeних кoд Вршиoцa кoмунaлнe дeлaтнoсти, Грaдскo вeћe 
прeдузимa мере кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa нeсмeтaн 
рaд и пoслoвaњe Вршиoцa кoмунaлнe дeлaтнoсти и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти oдржaвaњa улицa и путeвa у склaду сa зaкoнoм и 
oвoм oдлукoм.“ 

Члан 7. 

 У члану 74. став 1. број „72“ мења се бројем „73“. 

Члан 8. 

У одељку Комунално–полицијски послови и у члану 82. реч 
„полиција“ замењује се речју „милиција“ у одговарајућем 
падежу. 

Члан 9. 

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

 

 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 344-408/2020-I                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 21.12.2020. год.                          СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                                   Зоран Рус, с.р. 
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222. На основу члана 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 26. став 1. тачка 3) 
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 3. 
став 1. тачка 8) и члана 9. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18), и члана 39. 
став 1. тачка 41) Статута града Сомбора („Службени лист 
града Сомбора“ бр.02/2019), Скупштина града Сомбора на 6. 
седници одржаној дана 21.12.2020. године доноси: 
  
 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО 
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА 

ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ 
ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

Члан 1. 

Усваја се и даје се сагласност на Пројекат јавно 
приватног партнерства без елемената концесије за 
реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног 
осветљења применом мера уштеде енергије на територији 
града Сомбора на који је дато мишљење Комисије за јавно 
приватно партнерство Владе Републике Србије број 31/2020 
од 02.11.2020. године да се предметни пројекат може 
реализовати у форми јавно приватног партнерства. 

Члан 2. 

Ова одлука се има објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 352-1881/2020-I                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 21.12.2020. год.                          СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                                   Зоран Рус, с.р. 

 

 
223. На основу члана 3. Уредбе о начину и контроли 

обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 27/2014), члану 66. ставу 1, 2. и 4. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 
88/2019) и  члана 39. тачка 6), члана 67. тачка 16) Статута 
града Сомбора („Службени лист града Сомбора“, број 2/2019), 
Скупштина града Сомбора на 6. седници одржаној дана 
21.12.2020. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА НАДЛЕЖНОГ ЗА ОВЕРУ 

ОБРАЧУНА СРЕДСТАВА 
ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ДРУШТВИМА КАПИТАЛА ЧИЈИ ЈЕ 
ОСНИВАЧ ГРАД СОМБОР 

 
 
 

Члан 1. 
 

Зараде у јавним предузећима и друштвима капитала чији је 
оснивач Град Сомбор, и њиховим зависним друштвима 
капитала, која обављају делатност од општег интереса (у 
даљем тексту: Предузеће), обрачунавају се и исплаћују у 
складу са Законом о јавним предузећима (у даљем тексту: 

Закон) и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате 
зарада у јавним предузећима (у даљем тексту: Уредба). 
Обрачун средстава за исплату зарада запослених из става 1. 
овог члана врши се на Обрасцу ЗИП-1 (у даљем тексту: 
Образац ЗИП-1), прописан Уредбом.  

 
Члан 2. 

 
Овом Одлуком одређује се лице надлежно за оверу обрачуна 
средстава за исплату зарада запослених из члана 1. ове 
Одлуке, као и начин овере тог обрачуна.  

 
Члан 3. 

 
Пре подношења Појединачне пореске пријаве о обрачунатим 
порезима и доприносима (у даљем тексту: Образац ППП-ПД), 
Предузеће је дужно да обрачуната средства за исплату зарада 
запослених, на Обрасцу ЗИП-1, достави  Градској управи 
града Сомбора – Одељењу за привреду, туризам и локални 
економски развој, а које ће у сарадњи са Одељењем за 
комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове 
извршити контролу и оверу обрасца ЗИП-1.   

 
Члан 4. 

 
За оверу Обрасца ЗИП-1, одређују се следећа надлежна лица: 
руководилац Одељења за привреду, туризам и локални 
економски развој и руководилац Одељења за комуналну 
делатност, имовинско-правне и стамбене послове, које врши 
надзор над радом Предузећа. 
 
Образац ЗИП-1, оверава се у делу означеном за оверу 
оснивача. 
 
 

Члан 5. 
 

Јавно предузеће не може извршити исплату зараде пре овере 
Обрасца ЗИП-1.  
 

Члан 6. 
 

Јавном предузећу које не спроводи годишњи односно 
трогодишњи програм пословања у делу који се односи на 
зараде или запошљавање, овлашћено лице неће извршити 
оверу образаца за контролу обрачуна и исплате зараде.  
 

Члан 7. 
 

Руководилац Одељења за привреду, туризам и локални 
економски развој извршиће  проверу усклађености ППП-ПД и 
овереног Обрасца ЗИП-1.  
 

Члан 8. 
 

О реализацији ове одлуке стараће се Градска управа града 
Сомбора – Одељење за привреду, туризам и локални економски 
развој и Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и 
стамбене послове, које врши надзор над радом Предузећа.  

 
Члан 9. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Сомбора“. 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-422/2020-I                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 21.12.2020. год.                          СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
С о м б о р                                                                   Зоран Рус, с.р. 
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Акта Градоначелника  
 

224. На основу члана 12. став 12. Закона о 
инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - 
др.закон и 95/18) и члана 63. Статута града Сомбора („Сл. 
лист града Сомбора", бр. 2/19) доносим следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД 

ПОСЛОВИМА 
ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА СОМБОРА 

 
 

I  У Решењу о образовању Комисије за 
координацију инспекцијског надзора над пословима из 
изворне надлежности града Сомбора бр. 02-337/2016- II од 
дана 12.09.2016. године, тачка V мења се и гласи: 
 

„У Комисију се именују: 
 

- за председника Комисије: 
Мирослав Ковачић – члан Градског већа за област 
комунална делатност и инвестиције, 

- за заменика председника Комисије: 
Борис Буловић – члан Градског већа за област пољопривреде, 
 

- за чланове: 
1. Зоран Малешевић, начелник Одељења 

инспекције и комуналне милиције, 
2. Бисерка Јовићевић, начелник Одељења локалне 

пореске администрације, 
3. Ружица Маринов, начелник Одељења за 

финансије, 
4. Соња Коњевић, помоћник начелника Одељења 

за привреду, туризам и локални економски развој, 
5. Мира Блануша, шеф Службе и буџетски 

инспектор у Служби за буџетску инспекцију града Сомбора, 
 

- за заменике чланова: 
1. Паула Вукашиновић, помоћник начелника 

Одељења инспекције и комуналне милиције, 
2. Огњен Ераковић, помоћник начелника Одељења 

локалне пореске администрације, 
3. Маријана Рилке, помоћник начелника Одељења 

за финансије, 
4.Михаел Плац, шеф Одсека за локални економски 

развој и подршку улагањима, 
5. Ненад Комненов, заменик шефа Службе и 

буџетски инспектор у Служби за буџетску инспекцију града 
Сомбора.“ 
      

II  У осталом делу Решење о образовању Комисије 
за координацију инспекцијског надзора над пословима из 
изворне надлежности града Сомбора остаје непромењено. 
 

III  Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу града Сомбора“. 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  02-418/2020-II                                  
Дана: 04.12.2020. год.                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                  Антонио Ратковић с.р. 
 
 
 
 
 
 

Акта Градског већа  
 

225. На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“,бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018), члана 67. Статута града Сомбора 
(„Сл.лист града Сомбора“, бр. 2/2019), Правилника о мерилима 
за утврђивање економске цене програма васпитања и 
образовања у предшколским установама („Сл.гласник РС“, 
бр.146/2014), члана 16. Одлуке о основној и додатној подршци 
детету и ученику („Сл.лист града Сомбора“, бр. 12/2018 ) и 
Закључка са 16. седнице Градског већа одржане дана 
04.12.2020. године, д о н о с и    с е 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА 

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПО ДЕТЕТУ У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ “ВЕРА 

ГУЦУЊА“СОМБОР 
 
 

Члан 1. 
       УТВРЂУЈЕ СЕ месечна економска цена 
програма васпитања и образовања по детету за 2021. годину у 
Предшколској установи „Вера Гуцуња“ Сомбор, и то: 
 
          1. За целодневни боравак деце – јаслени и обданишни 
програм             17.028,76 дин. 
          2. За целодневни боравак деце – припремно-предшколски 
програм      14.725,27 дин. 
          3. За полудневни боравак деце – припремно-предшколски 
програм        6.210,89  дин. 
 

Члан 2. 
       Појединачно учешће корисника у 
месечној економској цени програма васпитања и образовања по 
детету износи  20% од утврђене цене програма из члана 1.овог 
Решења. 
За дане одсуства корисник плаћа 50% од утврђеног износа из 
става 1.овог члана. 
 

Члан 3. 
       Месечни износ који се признаје као основ 
за обрачун дела трошкова боравка деце у приватној 
предшколској установи је 17.028,76 динара. 
      Месечни износ накнаде дела трошкова 
боравка деце износи 80%, појединачно учешће корисника 20% 
од економске цене из става 1.овог члана. 
 

Члан 4. 
       Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења. 
       Цене из члана 1. и 3.овог Решења 
примењиваће се од 04.01.2021.године. 
       Даном примене овог Решења престаје да 
важи Решење Градског већа о утврђивању економске цене 
програма васпитања и образовања по детету у ПУ “Вера 
Гуцуња“Сомбор за 2020. годину  бр.401-1512/2019-III од 
23.12.2019.године. 
 

Члан 5. 
       Ово Решење има се објавити у 
„Службеном листу града Сомбора“. 
РС-АПВ    

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  38-13/2020-III                                  
Дана: 04.12.2020. год.                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                                    Антонио Ратковић с.р. 
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226. На основу члана 44. и 46. Закона о локалној 
самоуправи ( „Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014- др. 
закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 3. и 62. став 5. 
Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС", бр. 
62/2006, 65/2008 – др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 
95/2018- др. закон), чланa 83. став 3. и чланa 88. став 3. Закона 
о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број бр.72/2009 и 
81/09 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон и 
9/2020), чланa 63. Статута града Сомбора („Службени лист 
града Сомбора“ бр. 2/2019), чланa 36. став 1. Одлуке о начину 
коришћења грађевинског земљишта које је у јавној својини 
града Сомбора а које се користи као  пољопривредно 
земљиште до привођења планираној намени („Службени лист 
града Сомбора“ број 23/2020)  и члана 69. и 70. Пословника 
Градског већа града Сомбора („Сл. лист града Сомбора" бр. 
16/2016 - пречишћен текст), Градско веће града Сомбора је на 
својој 16. седници, одржаној дана 04.12.2020. године, донело 
је  

 
 

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

земљишта у јавној својини града Сомбора које се користи 
у производној 2020/2021. години као  пољопривредно 

земљиште до привођења планираној намени 
 

Члан 1. 
 Овим Решењем утврђује се висина накнаде за 
давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града 
Сомбора које није приведено планираној намени а користиће 
се у пољопривредне сврхе у агроекономској 2020/2021 години. 
 Накнада се утврђује по једном хектару површине за 
културе "њива", "врт", "воћњак", "виноград", "пашњак", 
"ливада",  "трстик-мочвара",  рибњак и остало природно 
неплодно земљиште по катастарским класама, у 
агроекономској 2020/2021 години на територији града 
Сомбора. 

Члан 2. 
 За агроекономску 2020/2021 годину накнада по 
једном хектару културе "њива", по катастарским класама од 1-
8, "врт" по катастарским класама 1-8, "воћњак" по 
катастарским класама од 1-8, "виноград" по катастарским 
класама од 1-8, "пашњак" по катастарским класама од 1-8, 
"ливада" по катастарским класама од 1-8, "трстик-мочвара" по 
катастарским класама од 1-8, рибњак и остало природно 
неплодно земљиште  је утврђена у еврима (као што је 
приказано у табели), прерачунаваће се у динарима по средњем 
курсу Народне Банке Србије на дан плаћања. 
 

КУЛТУРА И КЛАСА  
ЊИВА: ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 
1. класе 280,51 
2. 255,26 
3. 227,21 
4. 201,96 
5. 176,72 
6. 143,06 
7. 117,81 
8. 98,45 
ВРТ: ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 
1. класе 280,51 
2. 255,26 
3. 227,21 
4. 201,96 
5. 176,72 
6. 143,06 
7. 117,81 

8. 98,45 
ВОЋЊАК: ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 
1. класе 280,51 
2. 255,26 
3. 227,21 
4. 201,96 
5. 176,72 
6. 143,06 
7. 117,81 
8. 98,45 
ВИНОГРАД: ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 
1. класе 280,51  
2. 255,26 
3. 227,21 
4. 201,96 
5. 176,72 
6. 143,06 
7. 117,81 
8. 98,45 
ПАШЊАК: ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 
1. класе 56,10 
2. 51,05 
3. 45,44 
4. 40,39 
5. 35,34 
6. 28,61 
7. 21,72 
8. 18,97 
ЛИВАДА: ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 
1. класе 84,15 
2. 76,58 
3. 68,16 
4. 60,59 
5. 53,02 
6. 35,34 
7. 28,55 
8. 22,80 
ТРСТИК-
МОЧВАРА: 

ЦЕНА ПО 1 ХА У ЕВРИМА 

1. класе 14,03 
2. 12,76 
3. 11,36 
4. 10,1 
5. 8,84 
6. 6,55 
7. 5,90 
8. 5,25 
РИБЊАК 11,36 
ОСТАЛО 
ПРИРОДНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

11,36 

 
Члан 3. 

 Овим Решењем утврђује се и висина накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта  у јавној својини града 
Сомбора које није приведено планираној намени у случају да 
се утврди да предметно земљиште без правног основа у 
пољопривредне сврхе користи неко правно или физичко лице 
у агроекономској 2020/2021 години. 
 Ако неко правно или физичко лице користи 
грађевинско земљиште  у јавној својини града Сомбора које 
није приведено планираној намени без правног основа у 
пољопривредне сврхе, дужно је да за коришћење тог 
земљишта плати  троструки износ накнаде из члана 2. овог 
Решења зависно од културе и класе истог земљишта. 
Коришћење грађевинског земљишта  у јавној својини града 
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Сомбора које није приведено планираној намени без правног 
основа у пољопривредне сврхе утврђује се записником 
Пољочуварске службе града Сомбора. 
 

Члан 4. 
 Овлашћује се Градоначелник града Сомбора да 
закључи уговоре о закупу као и вансудска поравнања за 
коришћење земљишта у јавној својини града Сомбора са 
физичким и правним лицима која исто користе у 
пољопривредне сврхе у агроекономској 2020/2021 години. 
 

Члан 5. 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има 
се објавити у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  418-9/2020-III                                  
Дана: 04.12.2020. 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 

 


