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Страна 106 __ Службени лист града Сомбора__ Број 6 – 19.5.2021. 
 

 

Акта Скупштине града 

64. На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана ), члана 116. 
став 4. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
2/2019) и члана 19. и 20. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
22/2020) доносим 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЗ „ГОРЊА ВАРОШ“ 

I 

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ „Горња 
Варош“ у Сомбору, за 13.06.2021. године. 

II 

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
29.04.2021. године. 

III 

Изборе за чланове Савета МЗ „Горња Варош“ у Сомбору 
спровешће Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница именована Решењем 
Скупштине града Сомбора број 02-163/2019-I од 10.06.2019. 
године. 

IV 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“.  

РС-АПВ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  013-6/2021-I                                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.4.2021. год.                            СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Зоран Рус, с.р. 

 

65. На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана ), члана 116. 
став 4. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
2/2019) и члана 19. и 20. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
22/2020) доносим 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЗ „МЛАКЕ“ 

 

I 

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ „Млаке“ у 
Сомбору, за 13.06.2021. године. 

 

II 

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
29.04.2021. године. 

III 

Изборе за чланове Савета МЗ „Млаке“ у Сомбору 
спровешће Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница именована Решењем 
Скупштине града Сомбора број 02-163/2019-I од 10.06.2019. 
године. 

IV 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

РС-АПВ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  013-7/2021-I                                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.4.2021. год.                            СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Зоран Рус, с.р. 

 

66. На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана ), члана 116. 
став 4. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
2/2019) и члана 19. и 20. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
22/2020) доносим 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЗ „НОВА СЕЛЕНЧА“ 

I 

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ „Нова 
Селенча“ у Сомбору, за 13.06.2021. године. 

II 

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
29.04.2021. године. 

III 

Изборе за чланове Савета МЗ „Нова Селенча“ у Сомбору 
спровешће Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница именована Решењем 
Скупштине града Сомбора број 02-163/2019-I од 10.06.2019. 
године. 

IV 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“.  

РС-АПВ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  013-8/2021-I                                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.4.2021. год.                            СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Зоран Рус, с.р. 



Страна 107 __ Службени лист града Сомбора__ Број 6 – 19.5.2021. 
 

 

67. На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана ), члана 116. 
став 4. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
2/2019) и члана 19. и 20. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
22/2020) доносим 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЗ „СЕЛЕНЧА“ 

I 

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ „Селенча“ 
у Сомбору, за 13.06.2021. године. 

II 

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
29.04.2021. године. 

III 

Изборе за чланове Савета МЗ „Селенча“ у Сомбору 
спровешће Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница именована Решењем 
Скупштине града Сомбора број 02-163/2019-I од 10.06.2019. 
године. 

IV 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

РС-АПВ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  013-9/2021-I                                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.4.2021. год.                            СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Зоран Рус, с.р. 

 

68. На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана ), члана 116. 
став 4. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
2/2019) и члана 19. и 20. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
22/2020) доносим 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЗ „СТАРА СЕЛЕНЧА“ 

I 

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ „Стара 
Селенча“ у Сомбору, за 13.06.2021. године. 

II 

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
29.04.2021. године. 

III 

Изборе за чланове Савета МЗ „Стара Селенча“ у Сомбору 
спровешће Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница именована Решењем 
Скупштине града Сомбора број 02-163/2019-I од 10.06.2019. 
године. 

IV 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

РС-АПВ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  013-10/2021-I                                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.4.2021. год.                            СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Зоран Рус, с.р. 

 

69. На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана ), члана 116. 
став 4. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
2/2019) и члана 19. и 20. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
22/2020) доносим 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЗ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ 

I 

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ „Алекса 
Шантић“ у Алекса Шантићу, за 13.06.2021. године. 

II 

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
29.04.2021. године. 

III 

Изборе за чланове Савета МЗ „ Алекса Шантић “ у Алекса 
Шантићу спровешће Изборна комисија за спровођење 
избора за чланове Савета месних заједница именована 
Решењем Скупштине града Сомбора број 02-163/2019-I од 
10.06.2019. године. 

IV 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

РС-АПВ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  013-11/2021-I                                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.4.2021. год.                            СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Зоран Рус, с.р. 

 

 



Страна 108 __ Службени лист града Сомбора__ Број 6 – 19.5.2021. 
 

 

70. На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана ), члана 116. 
став 4. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
2/2019) и члана 19. и 20. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
22/2020) доносим 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЗ „ГАКОВО“ 

I 

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ „Гаково“ у 
Гакову, за 13.06.2021. године. 

II 

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
29.04.2021. године. 

III 

Изборе за чланове Савета МЗ „Гаково“ у Гакову спровешће 
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета 
месних заједница именована Решењем Скупштине града 
Сомбора број 02-163/2019-I од 10.06.2019. године. 

IV 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“.  

РС-АПВ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  013-12/2021-I                                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.4.2021. год.                            СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Зоран Рус, с.р. 

 

71. На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана ), члана 116. 
став 4. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
2/2019) и члана 19. и 20. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
22/2020) доносим 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЗ „ДОРОСЛОВО“ 

I 

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ 
„Дорослово“ у Дорослову, за 13.06.2021. године. 

II 

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
29.04.2021. године. 

III 

Изборе за чланове Савета МЗ „Дорослово“ у Дорослову 
спровешће Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница именована Решењем 
Скупштине града Сомбора број 02-163/2019-I од 10.06.2019. 
године. 

IV 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“.  

РС-АПВ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  013-13/2021-I                                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.4.2021. год.                            СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Зоран Рус, с.р. 

 

72. На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана ), члана 116. 
став 4. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
2/2019) и члана 19. и 20. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
22/2020) доносим 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЗ „РАСТИНА“ 

I 

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ „Растина“ 
у Растини, за 13.06.2021. године. 

II 

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
29.04.2021. године. 

III 

Изборе за чланове Савета МЗ „Растина“ у Растини 
спровешће Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница именована Решењем 
Скупштине града Сомбора број 02-163/2019-I од 10.06.2019. 
године. 

IV 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

РС-АПВ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  013-14/2021-I                                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.4.2021. год.                            СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Зоран Рус, с.р. 

 

 



Страна 109 __ Службени лист града Сомбора__ Број 6 – 19.5.2021. 
 

 

73. На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана ), члана 116. 
став 4. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
2/2019) и члана 19. и 20. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
22/2020) доносим 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЗ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ 

I 

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ „Светозар 
Милетић“ у Светозар Милетићу, за 13.06.2021. године. 

II 

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
29.04.2021. године. 

III 

Изборе за чланове Савета МЗ „Светозар Милетић“ у 
Светозар Милетићу спровешће Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове Савета месних заједница 
именована Решењем Скупштине града Сомбора број 02-
163/2019-I од 10.06.2019. године. 

IV 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

РС-АПВ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  013-15/2021-I                                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.4.2021. год.                            СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Зоран Рус, с.р. 

 

74. На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана ), члана 116. 
став 4. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
2/2019) и члана 19. и 20. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
22/2020) доносим 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЗ „СТАНИШИЋ“ 

 

I 

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ 
„Станишић“ у Станишићу, за 13.06.2021. године. 

 

II 

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
29.04.2021. године. 

III 

Изборе за чланове Савета МЗ „Станишић“ у Станишићу 
спровешће Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница именована Решењем 
Скупштине града Сомбора број 02-163/2019-I од 10.06.2019. 
године. 

IV 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

РС-АПВ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  013-16/2021-I                                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.4.2021. год.                            СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Зоран Рус, с.р. 

 

75. На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана ), члана 116. 
став 4. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
2/2019) и члана 19. и 20. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
22/2020) доносим 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЗ „СТАПАР“ 

I 

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ „Стапар“ у 
Стапару, за 13.06.2021. године. 

II 

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
29.04.2021. године. 

III 

Изборе за чланове Савета МЗ „Стапар“ у Стапару 
спровешће Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница именована Решењем 
Скупштине града Сомбора број 02-163/2019-I од 10.06.2019. 
године. 

IV 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

РС-АПВ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  013-17/2021-I                                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.4.2021. год.                            СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Зоран Рус, с.р. 
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76. На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана ), члана 116. 
став 4. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
2/2019) и члана 19. и 20. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
22/2020) доносим 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЗ „ЧОНОПЉА“ 

I 

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ „Чонопља“ 
у Чонопљи, за 13.06.2021. године. 

II 

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
29.04.2021. године. 

III 

Изборе за чланове Савета МЗ „Чонопља“ у Чонопљи 
спровешће Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница именована Решењем 
Скупштине града Сомбора број 02-163/2019-I од 10.06.2019. 
године. 

IV 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

РС-АПВ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  013-18/2021-I                                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.4.2021. год.                            СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Зоран Рус, с.р. 
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Акта Градског већа  

 

77.       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 4) и члана 28. став 
2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 67. тачка 2) Статута 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", бр. 2/2019), члана 
33. тачка 12. Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о 
промени оснивачког акта ЈКП "Чистоћа" Сомбор ("Сл. лист 
града Сомбор", бр. 25/2016 и 7/2017), члана 33а. став 2. и 
став 5. Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о 
одржавању чистоће на територији града Сомбора („Сл.лист 
града Сомбора“, бр. 8/2018, 21/2018 и 23/2020), Програма 
пословања ЈКП "Чистоћа" Сомбор за 2021. годину на који је 
дата сагласност на 6. седници Скупштине града Сомбора  
одржаној 21.12.2020. год. (акт Скупштине града, број 06-
267/2020-I од 21.12.2020. године) и Одлуке са 9. седнице 
Наздорног одбора одржане 26.03.2021. године (акт ЈКП 
„Чистоћа“ Сомбор, број 01-22/23 од 26.03.2021. године), 
Градско веће града Сомбора на својој 38. седници одржаној 
дана 14.04.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ OДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА 

ИЗНОШЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У ГРАДУ, 
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ВИКЕНД НАСЕЉИМА 

КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП “ЧИСТОЋА“ СОМБОР  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прве измене и допуне Одлуке о 
образовању цена услуга изношења комуналног отпада у 
граду, насељеним местима и викенд насељима које 
примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор донете на 9. седници 
Надзорног одбора која је одржана 26.03.2021. године 
(Одлука број 01-22/23 од 26.03.2021. године), у датом 
тексту. 
 

II 
 

Овo Решење и Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Сомбора".  
 
РС-АПВ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 38-3/2021-III 
Дана: 14.4.2021. год.                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                                               Антонио Ратковић с.р. 

 

78. На основу члана 33 а .став 5. Одлуке о другим 
изменама и допунама одлуке о одржавању чистоће на 
територији града Сомбора  („Сл.лист Града Сомбора“, 
бр8/2018,21/2018 и.23/2020) и члана 22. став 1. тачка 12  
Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („ 
Сл.лист Града Сомбора“, бр.13/2017, 2/2020)  Надзорни 
одбор ЈКП „Чистоћа“ Сомбор на  9.  седници одржаној дана 
26.03.2021. године, једногласно је донео :   

                                                      

                                 Прве измене и допуне  

 О   Д   Л   У   К  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У ГРАДУ,  НАСЕЉЕНИМ 

МЕСТИМА И ВИКЕНД  НАСЕЉИМА КОЈЕ 
ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР 

(пречишћен текст) 

Члан 1. 
 

Цене услуга изношења комуналног отпада у граду, 
насељеним местима и викенд насељима које примењује 
ЈКП "Чистоћа" Сомбор, утврђују се у следећим износима: 

А) ЗА УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У 
ГРАДУ, НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ВИКЕНД 
НАСЕЉИМА: 

1. Изношење комуналног отпада за домаћинства и 
скупштине зграда у граду Сомбору….4,62 дин/m2   

2. Изношење комуналног отпада за привреду: 

а) за кориснике до 3.000 m2...............   8,98 дин/ m2  

б) за кориснике од 3.000 m2 до 
10.000m2..................................................6,62 дин/ m2  

в) за кориснике преко 
10.000m2...............................................   3,29 дин/ m2  

3. Изношење комуналног отпада за делатности 
здравства, науке, културе и школства  (за време 
летњег и зимског школског распуста  неће се 
наплаћивати изношење комуналног отпада  у 
делатностима  
образовања)........................................... 6,00 дин/ m2  
 

4. Изношење комуналног отпада у насељеним 
местима 4 пута месечно: 
 
а) изношење комуналног отпада  за домаћинства – 
1 члан ................................................286,13 дин/дом  

б) изношење  комуналног отпада за домаћинства 
– 2 члана ...........................................421,61 дин/дом    

в) изношење комуналног отпада  за домаћинства 
– 3 члана и више.............................. 486,02 дин/дом     

5. Изношење  комуналног отпада у насељеним 
местима 2 пута месечно (по ценама из тачке 4. 
умањене за  30%): 
 
а) изношење  комуналног отпада за домаћинства  
– 1 члан .........…….....................200,46 дин/дом   
б) изношење  комуналног отпада за домаћинства 
– 2 члана ......................................….295,12 дин/дом   
 в) изношење  комуналног отпада за домаћинства 
– 3 члана и више...............................340,21 дин/дом   
 

6. Одржавање депоније .......................….0,48 дин/ m2    
 

7. Изношење   комуналног отпада за локале и 
монтажне објекте: 

 Прва група: локали и монтажни објекти – адв. 
канцеларије, представништва,агенције,  видео 
клубови, рибарнице,атељеи, златарске радње, 
часовничарске радње, оптичке радње пословне 
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просторије – канцеларије, предузећа и 
представништва, ауто-механичарске, фризерске, 
берберске и кројачке радње, ТВ и видео сервиси, 
приватна предузећа (канцеларије), приватне 
лекарске ординације, радионице за поправку  
бицикла.................................508,36  дин/мес /локал   

 Друга група: локали у насељеним местима, 
фотографске радње, хемијске чистионе,   електро-
сервиси и радње, салони забавних игара, бутици и 
апотеке....................................852,96 дин/мес/локал 

  Трећа група: посластичарнице, мањи кафићи (до 
15 м2), пржионице кафе, пољопривредне апотеке, 
фарбаре, цвећаре, ауто-лимари и лакирери, 
столарске радње и дисконти 
...............................................1.194,39 дин/мес/локал 

 Четврта група: ресторани, кафане, већи кафићи 
(преко 15 м2), ћевабџинице, хамбургерије, 
продавнице мешовите  робе, предузећа са 
производњом и продајом, пекарске радње, 
месарске радње, штампарије и пицерије 
..........................................….1.545,30 дин/мес/локал            

8.    Изношење  комуналног отпада  из викенд насеља 
на територији града Сомбора : 

а)Прва група викендице до 50 m2 

…..........................................…..250,00 дин/месечно 
б)Друга група викендице од 50 m2до 100 m2 
……………………..........…...350,00 дин/месечно 
ц)Трећа група викендице преко 100 m2 
……………………………….450,00 дин/месечно 
 

Члан 2. 
 

Накнада за текуће одржавање, замену дотрајалих, односно 
постављање нових контејнера код објеката колективног 
становања (зграде - скупштине станара), утврђују се у 

износу од 1,35 дин/ m2.     

Члан 3. 

На цене утврђене чланом 1. и 2. ове Одлуке обрачунава се 
порез на додату вредност по стопи од 10%. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
Цене из ове Одлуке примењују се за услуге извршене од 
15.04.2021. године. 
Даном примене ове Одлуке не престаје да важи Сагласност 
на Одлуку Надзорног одбора о образовању цена услуга 
изношења смећа у граду и насељеним местима које 
примењује ЈКП "Чистоћа" Сомбор (акт Градског већа града 
Сомбора, број 38-4/2019-III од 30.04.2019. године). 

 

  Члан 5. 
 

Ова Одлука има се објавити у "Службеном листу града 
Сомбора".     

ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР 
Број: 01-22/24 
Дана: 26.3.2021. год.             председник Надзорног одбора 
С о м б о р                              проф. др Недељко Родић с.р.   

79. 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 
„Простор“ Сомбор („Сл. лист града Сомборa“, бр. 27/2016, 
5/2017  и 13/2017),  члана 34. Одлуке о буџету града 
Сомбора за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. 
годину („Сл. лист града Сомбора“, бр. 27/2020), Програма 
пословања ЈКП "Простор" Сомбор за 2021. годину на који је 
дата сагласност на 6. седници Скупштине града Сомбора 
одржаној 21.12.2020. год. (акт Скупштине града број 06-
267/2020-I од 21.12.2020. године) и Одлуке са 8. седнице 
Надзорног одбора ЈКП "Простор" Сомбор одржане 
08.04.2021. године, Градско веће града Сомбора на 38. 
седници одржаној дана 14.04.2021. године, доноси  

 
 

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

коришћења средстава из буџета града Сомбора за 
Јавно комунално предузеће „Простор“ Сомбор  за 

2021. годину 
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм коришћења 
средстава из буџета града Сомбора за Јавно комунално 
предузеће „Простор“ Сомбор  за 2021. годину, донет од 
стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Простор“ Сомбор на 8. седници  одржаној  08.04.2021. 
године.  

 
II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

 
РС-АПВ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-627/2021- III                               
Дана: 14.4.2021. год.                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                                               Антонио Ратковић с.р. 

 
 

80. На основу члана 23. и став 2. Закона о 
заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/2009 и 88/2010), члана 46. 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“, бр. 
2/2019), Градско веће града Сомбора на својој 40. 
седници одржаној 29.04.2021. године, доноси: 

 

П Р О Г Р А М 

МЕРЕЊА НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД 

ОД ЈУНА 2021. ДО МАЈА 2022. ГОДИНЕ 
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I ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 
Основни циљ мерења и праћења нивоа буке у 

животној средини је заштита здравља људи и очување и 
унапређење животне средине. 

 
Процена, праћење и контрола нивоа буке у 

животној средини врши се у складу са: 
 
 - Законом о заштити животне средине („Сл. 

гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 
43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. 
закон и 95/2018 - др. закон), 

 - Законом о заштити од буке у животној 
средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010), 

 - Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 
средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010), 

 - Правилником о методама мерења буке, 
садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2010), 

 - Правилником о условима које мора да 
испуњава стручна организација за мерење буке, као и о 
документацији која се подноси уз захтев за добијање 
облашћења за мерење буке („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2010). 

 
Законом о заштити животне средине дефинисано 

је да јединица локалне самоуправе обезбеђује континуалну 
контролу и праћење стања животне средине доношењем и 
реализацијом програма мониторинга за своју територију, 
који су у складу са националним програмима донетим на 
основу посебних закона, а мониторинг се врши 
систематским праћењем вредности индикатора, односно 
праћењем негативних утицаја на животну средину, стања 
животне средине, мера и активности које се предузимају у 
циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа 
квалитета животне средине. 

Законом о заштити од буке у животној средини 
утврђена је обавеза јединице локалне самоуправе, као 
субјекта система заштите животне средине од буке, да на 
својој територији обезбеди и финансира мониторинг буке у 
животној средини. 

Мониторниг буке врши се систематским 
мерењем, оцењивањем или прорачуном одређеног 
индикатора буке којим се описује бука у животној средини, 
а у циљу добијања резултата и информација релевантних за 
буку, као и планирања и предузимања мере заштите, 
превентивног деловања и редовног информисања јавности. 

Програмом мерења нивоа буке у животној 
средини на територији Града Сомбора за период од јуна 
2021. до маја 2022. године дефинишу се мерна места, начин 
и учесталост систематског мерења, као и начин обраде, 
анализе података и извештавања. 
 
 
 

II МЕРНА МЕСТА И ДИНАМИКА МЕРЕЊА 
 

1. Мерна места 
 

Програмом мерења нивоа буке у животној 
средини на територији Града Сомбора за период од јуна 
2021. до маја 2022. године утврђује се девет мерних места 
која су разврстана у складу са наменом простора 
дефинисаним Просторним планом града Сомбора и 
Одлуком о одређивању акустичких зона на територији града 

Сомбора ("Службени лист града Сомбора", бр. 8/2018 и 
16/2019). Мерење нивоа буке вршиће се на укупно  девет 
мерних места и то одједном на три мерна места на свака 
четири месеца у поменутом периоду. 

Граничне вредности нивоа буке прописане су 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, 
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник 
РС“, бр. 75/2010). 

 
Табела 1. Мерна места за мерење нивоа буке  у 

животној средини у Граду Сомбору 
 

 
Мерно место 

 
Период мерења 

ММ1 Синтекс 
Филипа Кљајића бр.2 

јун 2021 – септембар 2021, 
 

ММ2 Општа болница Сомбор-
Неурологија 

Апатински пут бр38 

јун 2021 – септембар 2021, 
 

ММ3 Зграда Градске Управе 
(Жупанија) 

Стапарски пут 
 

јун 2021 – септембар 2021, 
 

ММ
4 

Центар за стране језике 
Piccadilly 

Венац Р.Путника бр. 28 

октобар 2021-јануар 2022, 
 

ММ
5 

УПОВ 
Роковци бр.8 

октобар 2021-јануар 2022, 
 

ММ
6 

Центар за социјални рад 
Сомбор 

Карађорђева бр.4 

октобар 2021-јануар 2022, 
 

ММ7 ЈКП Водоканал 
Белог Голуба бр.5 

фебруар 2022- ај 2022, 
 

ММ 8 Предшколска установа Вера 
Гуцуња 

-вртић Ђанић 
XII Војвођанске ударне 

бригаде бр.41 

фебруар 2022- мај 2022, 
 

ММ
9 

Спортски центар СОКО 
Венац П.Бојовића 11 

Фебруар 2022- мај 2022, 
 

 
На захтев овлашћене организације која буде 

вршила мерење, мерна места могу бити измењена ради 
обезбеђивања квалитетнијих података о мерењу буке у 
животној средини.  

 
2. Динамика мерења и мерни интервали  

 
Праћење целодневног (дневног, вечерњег и 

ноћног) нивоа буке у животној средини на територији Града 
Сомбора и одређивање вредности индикатора укупне буке 
вршиће се према прописаној методологији и у складу са 
важећом законском регулативом. 

Мерење нивоа буке вршиће се континуирано 24 
сата са референтним временом од 15 минута на сваком од 
девет мерних места. На сваком мерном месту вршиће се 
мерење једном у току месеца у трајању од четири месеца. 

Мерни интервали изабрани су тако да се њима 
обухвати цео циклус промена нивоа мерења буке у току 
дневног, вечерњег и ноћног периода. Период од 24 часа 
дели се на три референтна интервала: 
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 1. дан - од 6 до 18 часова; 
 2. вече - од 18 до 22 часа; 
 3. ноћ - од 22 до 6 часова; 

 
 

III ОБРАДА, АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

1. Обезбеђивање квалитета података и методологија рада 
 
За спровођење мерења нивоа буке у животној 

средини, у складу са законом, ангажоваће се овлашћена 
стручна организација која поседује решење 
Министарства надлежног за послове заштите животне 
средине о испуњености услова за мерење нивоа буке у 
животној средину у складу са Законом о заштити од 
буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 
и 88/2010) и Правилником о условима које мора да 
испуњава стручна организација за мерење буке, као и о 
документацији која се подноси уз захтев за добијање 
облашћења за мерење буке („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2010). 

Систематско мерење нивоа буке у животној 
средини вршиће се према утврђеним стандардима, у 
складу са Правилником о методама мерења буке, 
садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2010) и Уредбом о индикаторима 
буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке 
у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010). 

 
2. Редовно извештавање 

 
Извештај о мерењу нивоа буке у животној 

средини мора да буде потпун и разумљив и мора да 
садржи све елементе који су предвиђени правилницима, 
стандардима и препорукама, како би спроведена мерења 
имала сврху и како би служила потенцијалним 
корисницима. То подразумева да резултати мерења 
треба да буду приказани тако да су разумљиви свим 
грађанима. 

Овлашћена стручна организација биће у 
обавези да израђује месечне извештаје и годишњи 
извештај за уговорени период мерења буке. 

Месечне извештаје овлашћена стручна 
организација ће достављати до 15. у месецу за 
претходни месец, а годишњи извештај најкасније 45 
дана од дана истека уговореног периода мерења буке. 

Годишњи извештај о мерењу буке у току 
периода од годину дана, између осталог, треба да 
садржи збирни, табеларни и графички приказ добијених 
резултата са сваког мерна места и фотографију. 

Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине Градске управе града Сомбора 
достављаће извештаје Агенцији за заштиту животне 
средине, у складу са законом. 

Подаци о мерењу нивоа буке у животној 
средини у Граду Сомбору објављиваће се на званичној 
интернет презентацији Града Сомбора - www.sombor.rs . 

 
 

IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
  
Средства за спровођење Програма мерења 

нивоа буке у животној средини на територији Града 
Сомбора за период од 01.јуна до 31. децембра 
2021.године обезбеђена су у буџету за текућу годину а 
средства за мерење буке у 2022. години обезбедиће се  у 
буџету Града Сомбора за поменуту годину- кроз 
апропријације обезбеђене у оквиру буџета, наменске 
приходе буџета који су дефинисани као наменски 

приходи за финансирање активности заштите животне 
средине. Плаћање извршене услуге у свакој години 
вршило би се до 31.12. за исту. 

 
 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај           Програм објавити у „Службеном листу града Сомбора" 
Овај Програм се примењује од 01.06.2021 године. 
 
 
РС-АПВ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 501-99/2021-III                                  
Дана: 29.4.2021. год.                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                                             Антонио Ратковић с.р. 

 
 

 81. На основу  члана 67. Статута града Сомбора 
(„Сл. лист града Сомбора“ број 2/2019) а у складу са 
Јавним позивом за доделу средстава за финансирање 
Програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова које спроводе јединице 
локалне самоуправе ЈП 2/21 расписан од стране 
Републике Србије, Министарство рударства и 
енергетике, Градско веће града Сомбора на својој 42. 
седници од 19.05.2021. године, доноси 

 
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

РАДИ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ  

 

Члан 1.  

Овим правилником утврђује се начин финансијске 
подршке унапређења енергетске ефикасности стамбених 
зграда, породичних кућа и станова на територији града 
Сомбора и планиране мере везане за спровођење 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа 
и станова. 

Члан 2. 

Финансијска подршка унапређења енергетске 
ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и 
станова спроводиће се након закључења уговора о 
финансирању са Министарством рударства и 
енергетике. 

Члан 3. 

Мера енергетске санације за коју ће се додељивати 
средства обухватa меру замене спољних прозора и 
врата односно набавку и уградњу спољне столарије 
са одговарајућим термичким својствима на 
породичним објектима.  
 

Члан 4. 

Спровођење финансијске подршке унапређења 
енергетске ефикасности стамбених зграда, 
породичних кућа и станова спроводи се са циљем: 

- Побољшања услова становања грађана, 
- Смањења трошкова грејања, 
- Смањења утрошка топлотне енергије, 
- Смањења загађења животне средине и  
- Продужење  животног века стамбених објеката.  
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Члан 5. 

Уколико објекат за чију санацију се аплицира није 
саграђен у складу са законом или је нелегалан, такав 
објекат се неће финансирати овим средствима. 

Трошкови израде потребне документације за 
пријаву сноси власник објекта и нису део 
финансијске подршке овог пројекта.  

 

Члан 6. 

Град Сомбор ће у циљу расподеле средстава за 
подстицај расписати јавне позиве за: 

- Привредне субјекте који се баве производима, 
услугама и радовима на енергетској ефикасности 
стамбених зграда, породичних кућа и станова,  

- Грађане. 

Члан 7. 

Jaвни позив на којем ће моћи да учествују грађани 
биће расписан након сачињене листе привредних 
субјеката.  

Уз пријаву на јавни позив, грађани подносе и 
профактуру за радове од привредних субјеката са 
листе. 

Удео у финансирању појединачних пројеката 
енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова од стране грађана је 50%. 

Удео у финансирању појединачних пројеката 
енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова од Републике је 25%, а од стране 
јединице локалне самоуправе 25%. 

Члан 8. 

Након закључења уговора о финансирању са 
Министарством рударства и енергетике биће донети 
посебни акти од чега ће: 

-  Градско веће донети акте којима ће бити уређене 
процедуре и начин расподеле средстава за 
подстицај, услови јавног позива за привреднике и за 
грађане, критеријум селекције и слично, а  

- Начелник градске управе ће образовати Стручну 
комисију чији ће задатак бити обилазак терена и 
Комисију која ће бити надлежна за форимирање 
ранг листе. 

 

Члан 9. 

Овај Правилник има се објавити у „Службеном 
листу града Сомбора“ и ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања. 

 
РС-АПВ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-1387/2021-III 
Дана:19.5.2021. 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 

 


