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Акта Градоначелника 

 

82. На основу члана 39. став 1. тачка 3. и 43. став 1. 
тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљање ванредним ситуацијама (''Службени Гласник 
РС'', бр. 87/18), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени Гласник”; 
бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018), члана 63. став 1. тачка 13. Статута града 
Сомбора (“Службени лист града Сомбора”, бр. 4/2019) и 
Закључка Градског штаба за ванредне ситуације града 
Сомбора, број: 06-124/2021-IX од 10.06.2021.године на 
електронској седници одржаној дана 10.06.2021. године, 
Градоначелник доноси 

ОДЛУКУ О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
НА  ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

I 

     Укида се се ванредна ситуација за целу територију 
града Сомбора,  проглашена Одлуком о проглашењу 
ванредне ситуације на територији града Сомбора због 
наступања елементарне непогоде проузроковане 
ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2, а ради спровођења неопходних 
мера заштите и спасавања јер су престали разлози њеног 
проглашења. 

  II 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука 
о проглашењу ванредне ситуације на територији града 
Сомбора Број:217-25/2020-II од 30.11.2020. године. 

III 

Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне 
ситуације западнобачког управног округа Сомбор, 
Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за 
ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Сомбору, јавним 
предузећима, установама и другим учесницима у 
спровођењу мера заштите и спасавања. 

 

IV 

 Све мере које су донете у циљу спречавања и 
сузбијања заразне болести COVID – 19, а које су 
пропсане Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање 
заразне болести COVID-19 као и Наредбом о радном 
времену и просторним ограничењима за време 
неповољне епидемиолошке ситуације током трајања 
заразне болести COVID-19 настављају да се примењују 
све док то налаже епидемиолошка ситуација. 

V 

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном листу Града Сомбора“ 

РС-АПВ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 217-4/2021-II 
Дана: 10.6.2021. год.                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                                               Антонио Ратковић с.р. 

83. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 
83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), 
члана 63. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“ бр. 2/2019) и Одлуке о буџету града Сомбора 
за 2021. годину („Сл. лист града Сомбора“ бр. 27/20)  
доносим следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

I УТВРЂУЈУ СЕ пројекти за реализацију пројеката, 
програма и манифестација у култури из буџета града 
Сомбора у 2021. години, као и њихови носиоци за које 
се додељују средства предвиђена Одлуком о буџету 
града Сомбора за 2021. годину  у оквиру раздела 5, 
програмаска класификација 1201-0002, функцијa 820, 
позиције 112/0, економска класификација 481– дотације 
невладиним организацијама  и то на следећи начин: 

 

 

Редни 

број 

Назив удружења/организације подносиоца 
пријаве 

 

Назив пројекта 

Одобрен износ 
средстава 

       1. Сомборско певачко друштво Фестивал „Шарени вокали“ 430.000,00 

       2. Сомборско певачко друштво „Годишњи рад удружења кроз обележавање 150 
година постојања“ 

400.000,00 

       3. Српска хорска асоцијација Сомбор Фестивал „Тамбура и глас“ 100.000,00 
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 4. СПЦХ“Свети цар Константин и царица 
Јелена“ 

„Континуирани рад удружења“ 110.000,00 

       5. Фото кино и видео клуб „Рада Крстић“ 
Сомбор 

„63. клупска изложба и 7. изложба фотографија“ 120.000,00 

 

   6. Фото кино и видео клуб „Рада Крстић“ 
Сомбор 

Омладинска школа уметничке фотографије 2021. 90.000,00 

       7. УГ „Подунав“Бачки Моноштор „Афирмација традиционалног стваралаштва и 
његовог очувања кроз савремене технике ручног 
рада“ 

150.000,00 

    8. УГ „Подунав“Б.Моноштор „Фото сафари Бачки Моноштор“ 120.000,00 

    9. УГ „Бодрог“ Бачки Моноштор „Бодрог фест 2021“ 1.000.000,00 

  10. УГ „Бодрог“ Бачки Моноштор „Ликовна колонија Дондо 2021“ 120.000,00 

  11. КУДХ „Бодрог“ Бачки Моноштор „Међународни маријански пучки фестивал 2021. 
године“ 

50.000,00 

  12. КУДХ „Бодрог“ Бачки Моноштор „Очување, неговање, промоција и популаризација 
традиције, баштине Хрвата-Шокаца на простору 
бачког Моноштора у 2021“ 

200.000,00 

13. Асоцијација жена Републике Србије-
Окружни, општински и градски одбор 
Западно бачког округа 

„Дан житних поља“ 100.0000,00 

14. УГ „Буњевачко коло“ Сомбор „Програми УГ Буњевачко коло у 2021. години“ 450.000,00 

15. МКУД „Немет Ласло“ Светозар Милетић „ Очување традиције Грожђебала“ 70.000,00 

16. КУД „Крила Буковице“ „Годишњи програм удружења“ 50.000,00 

17. Сомборско тамбурашко друштво Сомбор „Сомборица 2021.“ 140.000,00 

18. Асоцијација за развој Западнобачког 
округа „Подунав“ Сомбор 

„Посвећење новог хлеба, дан св. Стевана“ 200.000,00 

 

19. СКУД „Извор“ Станишић „Очување традиционалног, народног 
стваралаштва српског народа“ 

250.000,00 

 

20. УГ „Рубац“ Кљајићево „Промоција и очување културног наслеђа 
становника Кљајићева“ 

90.000,00 

21. Удружење Green Town Jazz fest Сомбор 11 Green Town Jazz fest  

 

200.000,00 

22. УГ „Норма“ Сомбор Како је настала песма „Santa Maria della Salute“ 
Лазе Костића 

280.000,00 



Страна 119 __ Службени лист града Сомбора__ Број 7– 10.6.2021. 
 

23. УГ “Информа“ Сомбор „Поезија вином обојена 

 

150.000,00 

24. УГ „Дуга“ Колут „Колутско лето“ 80.000,00 

    25. УГ „Дуга“ Колут „Чувари традиције“ 120.000,00 

 

26. ХКПД“ СС Крањчевић“ Бачки Брег „Очување културне баштине Шокаца- Хрвата- 
годишње активности“ 

170.000,00 

27. МКД „Петефи Шандор“ Телечка „Годишњи програм удружења“ 120.000,00 

28. Удружење ратних добровољаца 1912-1918 
и њихових потомака и поштовалаца 
„Краљ Петар Први“ 

„Осврћем се, гледам вршњака мојих нема, али 
потомци ту су да славимо сто мојих лета“ 

250.000,00 

29. Удружење ратних добровољаца 1912-1918 
и њихових потомака и поштовалаца 
„Краљ Петар Први“ 

„Ликовна колонија у Растини 2021.“ 70.000,00 

30. Удружење ратних добровољаца 1912-1918 
и њихових потомака и поштовалаца 
„Краљ Петар Први“ 

Изложба „Растина кроз векове“ 150.000,00 

31. МКПЗ Стапар, Стапар „Годишњи програм удружења“ 250.000,00 

32. УГ „Натура“ Бачки Брег „Фото сафари Бачки Брег“ 120.000,00 

33. СРУ „Вукадиновић“ Станишић „Сликарска душа Истока“ 250.000,00 

34. ГКУД“ Сомбор“ Сомбор „План рада ГКУД Сомбор за 2021. годину“  250.000,00 

 

35. СКУД „Ђурђевак“ Кљајићево 

 

„Очување културног богатства Срба и Срба са 
Кордуна“ 

400.000,00 

 

36.                 

СКУД „Ђурђевак“ Кљајићево 

 

„Ђурђевдански фестивал фолклора“ 100.000,00 

37. Удружење слепих Сомбор „Наше место- јубилеј 70 година “ 50.000,00 

38. ХКД „Владимир Назор“ Станишић „Ликовна колонија Иван Гундић Ћисо-Далмата“ 70.000,00 

39. УГ „Плазовић“ Риђица „Ликовна колонија у Риђици“ 70.000,00 

40. УГ „Плазовић“ Риђица Пројекат изложба седми век Риђице 150.000,00 

41. КУД „Вук Караџић“ Чонопља „ Ово је наше најлепше“ 250.000,00 

42. Српска православна црквена општина 
Сомбор 

„Светођурђевски дани” 50.000,00 
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II ОДБИЈАЈУ СЕ следеће пријаве: 

- УГ Подиум Сомбор “Сајам музике Сомборске 
руже”; 
- Удружење виноградара и воћара „Висови“ 
Кљајићево „Храна у оку уметника“; 
- Српско културно уметничко друштво „Извор“ 
Станишић „Ово је наше најлепше“; 
- Удружење грађана Рубац Кљајићево 
„Изложба векови Кљајићева“; 
- Удружење грађана „Ка хоризонту“ Алекса 
Шантић „Село моје од стотину лета“; 
- МКПЗ Стапар „Деца сликом приказују своје 
село“; 
- Удружење грађана Арт и Факт Сомбор 
„Прослава јубилеја- десетогодишњица плесне групе 
Инана из Сомбора“; 
- СРУ за културу и уметност „Вукадиновић“ 
Станишић „Сликарска душа Истока“; 
- ХКД Владимир Назор Станишић „Икавица- 
говор шокачких, буњевачких, личких, босанских, 
далматинских и херцеговачких Хрвата“; 
- Центар за развој заједнице ЛИНК Сомбор 
„Фото конкурс: О лепоти“; 
- ХКУД Владимир Назор Сомбор 
„Дигитализација архивске грађе у ХКУД Владимир 
Назор Сомбор“; 
- Музичко друштво Музика Вива Светозар 
Милетић „Манифестација Све боје музике 8“; 
- Удружење грађана Буњевачки медиа центар 
Сомбор „Чонопљанска Дужијанца 2021“.  
 

III Средства из тачке I овог Решења 
преносе се на основу Уговора о финансирању, који 
закључује Градоначелник са организацијом/удружењем 

грађана  који су носиоци пројекта за који су опредељена 
средства, а којим се ближе дефинишу међусобна права и 
обавезе уговорних страна. 

IV Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Сомбора“, а списак одобрених 
пројеката на званичном сајту града Сомбора. 

РС-АПВ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 401-784/2021-II                                  
Дана: 25.05.2021.. год.                                
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                                               Антонио Ратковић с.р. 

84. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 
83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), 
члана 63. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“ бр. 2/2019) и Одлуке о буџету града Сомбора 
за 2021. годину („Сл. лист града Сомбора“ бр. 27/20)  
доносим следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

I УТВРЂУЈУ СЕ пројекти за 
реализацију Локалног акционог плана за младе из буџета 
града Сомбора у 2021. години, као и њихови носиоци за 
које се додељују средства предвиђена Одлуком о буџету 
града Сомбора за 2021. годину  у оквиру раздела 5, 
програмаска класификација 1301-0005, функцијa 810, 
позиције 11/0, економска класификација 481– дотације 
невладиним организацијама  и то на следећи начин:

 

43. СПЦХ“Свети цар Константин и царица 
Јелена“ 

„10. Смотра црквених хорова „Све што дише нека 
хвали Господа“ 

100.000,00 

44. ГКУД „Раванград“ Сомбор „Очување културног блага Срба староседелаца и 
Буњеваца из Сомбора“ 

400.000,00 

45. УГ „Пулс“ Бездан „Подунавски дани културе 2021“ 100.000,00 

46. ЗУС „Коријени“ Сомбор „Матица дијаспора“ 120.000,00 

47. ЗУС „Коријени“ Сомбор „Ћирилица пише срцем“ 220.000,00 

48. ХКУД „Владимир Назор“ Сомбор „ Годишњи програм удружења“ 200.000,00 

49. ХКУД „Владимир Назор“ Сомбор „Манифестације у ХКУД-у Владимир Назор“ 200.000,00 

50. УГ „Урбани шокци“ Сомбор „Дани хрватске културе“ 150.000,00 

51. УГ „Мостови Бездана“ Бездан „Бездански тројни сусрети 2021“ 430.000,00 

52. УГ „Мостови Бездана“ Бездан „Летње чаролије под ведрим небом на каналској 
обали у Бездану“ 

60.000,00 

53. Удружење ликовних стваралаца „Ликовна 
група 76“ Сомбор 

„Годишњи програм рада УЛС Ликовне групе 76 
Сомбор“ 

180.000,00 
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Редни 
број 

Назив удружења подносиоца пријаве Назив пројекта Тражени износ 
средстава 

Одобрен износ 
средстава 

1. УГ Центар за инвидуални развој 
„Психозон“ Сомбор 

Психолошко саветовалиште за младе у 
2021. години 

349.750,00 100.000,00 

2. УГ Подиум Сомбор Све је лако кад си млад 4 272.000,00 50.000,00 

3. Удружење слепих Сомбор Активан летњи распуст 280.000,00 70.000,00 

4. Кајак клуб Сомбор Веслајмо и радујмо се заједно 310.690,00 160.000,00 

5. УГ Радио клуб „Никола Тесла“ 
Сомбор 

Промоција заштићених подручја флоре 
и фауне Града Сомбора 

146.500,00 70.000,00 

6. УГ Натура Бачки Брег Кући не седи, већ село уреди! 345.000,00 230.000,00 

7. СУ Студент Сомбор Покренимо Јаме 350.000,00 210.000,00 

8. НВО Женска алтернатива Сомбор Заједно до безбедности 300.000,00 50.000,00 

9. УСР Шаран Чонопља Едукативни центар- Чонопљанско 
језеро 

347.870,00 150.000,00 

10. Друштво подводних активности 
Сомбор 

Млади волонтери у кризним 
ситуацијама 

110.000,00 55.000,00 

11. УСР Magic Fish Сомбор 

 

Школа риболова и подизање еколошке 
свести код младих 

350.000,00 170.000,00 

12. МКПЗ Стапар Дружење у природи са природом 345.000,00 200.000,00 

13. Центар за педагошке иницијативе 
Стапар 

Viole(n)t Тренинг за тренере у области 
превенције насилног екстремизма 

299.000,00 100.000,00 

14. УГ Волонтер Сомбор Еко џеп 200.000,00 100.000,00 

15. ХКУД Владимир Назор Сомбор Назорова Неретванска лађа на каналу 155.000,00 30.000,00 

16. УГ Арт и Факт  

 

Девети међународни плесни фестивал у 
Сомбору- Оријенталија 2021 

329.100,00 50.000,00 

17. УГ Дуга Колут 

 

Млади су приоритет- Колутски 
летњиковац за летње тренутке 

200.000,00 190.000,00 

18. Уметнички студио Сомбор Кад би свет био боље место 202.311,50 150.000,00 

19. УГ Пулс Бездан  

 

Екологија и култура, култура и 
екологија 

100.000,00 40.000,00 

20. УГ Црна шума Бездан  Уређење површине за спорт и 
рекреацију 

122.000,00 70.000,00 

21. УГ Биберче Колут Растимо заједно 200.000,00 140.000,00 

22. Удружење омладине Старт Кљајићево  Да свако има свој хлад 350.000,00 100.000,00 

23. Аероклуб Сомбор 

 

Примена компјутерске графике у 
изради тродимензионалних модела 

135.000,00 50.000,00 

24. УГ Викенд насеље Дондо Бачки 
Моноштор 

Активни одмор је најбољи одмор  349.000,00 180.000,00 
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25. СУ Палестра Сомбор Кичма права - кичма здрава 350.000,00 80.000,00 

26. УГ Бодрог Бачки Моноштор Ја садим - за будућност радим 350.000,00 180.000,00 

27. Удружење грађана за развој еко- 
руралног туризма Подунав Бачки 
Моноштор 

Регенерација 348.000.00 100.000,00 

28. Удружење спортских риболоваца 
Амур Кљајићево 

Млади и природа у истом тиму 320.000,00 210.000,00 

29. Општински одбор Покрета горана 
Сомбор 

ЕКОномско јачање младих 350.000,00 95.000,00 

30. Центар за развој заједнице ЛИНК 
Сомбор 

Млади су енергија 327.400,00 100.000,00 

31. УГ Сомборски омладински Боом 
Сомбор 

Сомборско лето за младе 2021 350.000,00 220.000,00 

32. Центар за развој образовања Планета 
Сомбор 

Физи Бизи Фест 11 348.500,00 300.000,00 

 

II ОДБИЈАЈУ СЕ следеће пријаве: 

1. УГ Центар за превенцију, едукацију и безбедност 
Сомбор- Омладински камп Моноштор 2021; 

2. Фондација Фонд за едукацију Виварта Лила Сомбор- 
Традиционално вс дигитално; 

3. Удружење организација техничке културе Сомбор- 
Техничка култура и њени потенцијали прилагођени 
младима;  

4. УГ Сомборски едукативни центар Сомбор- Пројектор 
4.0- подстицање младих на активизам путем обуке за 
писање предлога пројеката.  
 

III Средства из тачке I овог Решења преносе се 
на основу Уговора о финансирању, који закључује 
Градоначелник са организацијом/удружењем грађана  
који су носиоци пројекта за који су опредељена средства, 
а којим се ближе дефинишу међусобна права и обавезе 
уговорних страна. 

IV Ово Решење објавити у „Службеном 
листу града Сомбора“, а списак одобрених пројеката на 
званичном сајту града Сомбора. 

РС-АПВ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 401-785/2021-II                                  
Дана: 25.05.2021.. год.                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                                               Антонио Ратковић с.р. 

85. На основу члана 44. став 1. тачка 5. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07 и 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон и 
47/2018), члана 63. Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“ бр. 2/2019) и Одлуке о буџету града 
Сомбора за 2021. годину („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
27/20)  доносим следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

I УТВРЂУЈЕ СЕ пројекат за израду 
Локалног акционог плана за младе из буџета града 
Сомбора у 2021. години, као и носилац за којег се додељују 
средства предвиђена Одлуком о буџету града Сомбора за 
2021. годину  у оквиру раздела 5, програмаска 
класификација 1301-0005, функцијa 810, позиције 11/0, 
економска класификација 481– дотације невладиним 
организацијама  и то на следећи начин:

 

 

  

Редни 
број 

Назив удружења подносиоца 
пријаве 

Назив пројекта Тражени износ 
средстава 

Одобрен износ средстава 

1. УГ Сомборски едукативни 
центар Сомбор 

 

Креирајмо Локални 
акциони план за младе 
у Сомбору 

500.000,00 500.000,00 
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II Средства из тачке I овог Решења преносе се на основу 
Уговора о финансирању, који закључује Градоначелник 
са организацијом/удружењем грађана  који је носилац 
пројекта за који су опредељена средства, а којим се ближе 
дефинишу међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 

III Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Сомбора“, а списак одобрених пројеката на 
званичном сајту града Сомбора. 

 

РС-АПВ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 401-786/2021-II                                  
Дана: 25.05.2021.. год.                               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                                               Антонио Ратковић с.р. 

 

86. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 
83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), 
члана 63. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“ бр. 2/2019) и Одлуке о буџету града Сомбора 
за 2021. годину („Сл. лист града Сомбора“ бр. 27/20)  
доносим следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I УТВРЂУЈУ СЕ пројекти за реализацију ЛАП-
а Рома у 2021.г. као и њихови носиоци за које се 
додељују средства предвиђена Одлуком о буџету града 
Сомбора за 2021. годину  у оквиру раздела 5, 
програмаска класификација 0901-0003, функцијa 090, 
део позиције 28/0, економска класификација 481– 
дотације невладиним организацијама - ЛАП Рома и то на 
следећи начин: 

 

 

Р.б.                 НОСИОЦИ И НАЗИВ ПРОЈЕКТА ДОДЕЉЕН ИЗНОС/РСД 

1. „Удружење грађана „Барањка“, из Бездана – пројекат  „ЗАЈЕДНО ДО 
УНАПРЕЂЕЊА“ 

 124.700,00  

2. „Удружење Рома Дорослово“, из Дорослова - пројекат „СВОЈ  ГАЗДА“ 110.000,00  

3. 
Савез ромских НВО западно-бачког округа“, из Сомбора – пројекат 
„МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА РОМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“ 602.300,00  

4. Удружење Рома Бачки Моноштор“, из Бачког Моноштора – пројекат „ВАЖНО 
ЈЕ-ОБРАЗОВАЊЕ“ 100.000,00  

5. Удружење грађана „Ромска кућа“, из Риђице - пројекат  „ЗДРАВЉЕ –РОМИ И 
РОМКИЊЕ ФАЗА 2“ 150.000,00  

6. Удружење Рома „Бели Голуб“, из Бачког Моноштора– пројекат „ПОДРШКА 
ОБРАЗОВАЊУ РОМСКЕ ДЕЦЕ“,  543.000,00 

7. Удружење Рома Беаша „Румунка“ из Бачког Моноштора – пројекат „ДАЈТЕ МИ 
ШАНСУ 2“ 50.000,00 

8. 
Удружење младих Рома Сомбор из Сомбора – пројекат „РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА“ 150.000,00 

 

УКУПНО: 1.830.000,00 
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II ОДБИЈАЈУ СЕ следеће пријаве: 

1. Центар за развој образовања „Планета“ – 
пројекат „Планета без граница“. 

 

III Средства из тачке I овог Решења преносе се 
на основу Уговора о финансирању, који закључује 
Градоначелник са организацијом/удружењем грађана  
који су носиоци пројекта за који су опредељена 
средства, а којим се ближе дефинишу међусобна права и 
обавезе уговорних страна. 

 

IV Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Сомбора“, а списак одобрених пројеката на 
званичном сајту града Сомбора. 

РС-АПВ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 401-787/2021-II                                  
Дана: 25.05.2021.. год.                               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                                               Антонио Ратковић с.р. 

 

87. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 
83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), 
члана 63. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“ бр. 2/2019) и Одлуке о буџету града Сомбора 
за 2021. годину („Сл. лист града Сомбора“ бр. 27/20)  
доносим следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I УТВРЂУЈУ СЕ удружења грађана из 
области социјалне и здравствене заштите којима се 
додељују средства опредељена Одлуком о буџету 
Града Сомбора за 2021. годину („Сл.лист Града 
Сомбора“, бр. 23/2019), у оквиру раздела 5, 
програмска класификација 0901-0003, функција 090, 
позиција 28/0, економска класификација 481 – 
финансирање и суфинансирање пројеката удружења 
из области социјалне и здравствене заштите, у 
износу од 5.200.000,00 динара, на следећи начин: 

 

1. УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ И 
МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ГРАДА 
СОМБОРА за пројекат „ИСКОРАК У БОЉИ ЖИВОТ 
ПУТЕМ ПОДРШКЕ И РАЗУМЕВАЊА“ у износу од 
220.000,00 динара 
2. ДРУШТВО ИНВАЛИДА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧЈУ ПАРАЛИЗУ СОМБОР за 
пројекат „ДРУШТВО ИНВАЛИДА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ 

И ДЕЧЈУ ПАРАЛИЗУ СОМБОР“ у износу од 
120.000,00 динара 
3. ДРУШТВО ПОДВОДНИХ АКТИВНОСТИ 
„СОМБОР“ за пројекат „МИ ТО МОЖЕМО-ОБУКА 
ЖЕНА У СПОРТСКОМ РОЊЕЊУ“ у износу од 
50.000,00 динара 
4. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ГРИВА““ за 
пројекат „ТЕРАПИЈСКО ЈАХАЊЕ 2021“ у износу од 
300.000,00 динара  
5. САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОМБОР за пројекат „МИ СМО 
ЗАЈЕДНО!“ у износу од 300.000,00 динара 
6. УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРАНА-РАТНИХ 
ИНВАЛИДА РАТОВА ОД 1990.ГОД. ГРАДА 
СОМБОРА  за пројекат „КЛУБ ВЕТЕРАНА И РВИ“ у 
износу од 110.000,00 динара 
7. ЦЕНТАР ЗА ЛИЧНИ РАЗВОЈ И 
ЕДУКАЦИЈУ-JOY за пројекат „ СВИ ЗА ЈЕДНОГ, 
ЈЕДАН ЗА СВЕ “ у износу од 70.000,00 динара 
8. ЦЕНТАР ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СОМБОР за 
пројекат „ОБУКА ПЕРСОНАЛНИХ АСИСТЕНАТА 
У ДОБА КОРОНЕ“ у износу од 250.000,00 динара 
9. УДРУЖЕЊЕ СЛЕПИХ СОМБОР за 
пројекат „НАШЕ МЕСТО 9“ у износу од 1.050.000,00 
динара 
10. УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО 
НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ОСОБАМА ГРАДА 
СОМБОРА за пројекат „ВИШЕ СМО СЛИЧНИ, 
НЕГО РАЗЛИЧИТИ“ у износу од 60.000,00 динара 
11. УДУЖЕЊЕ БОРАЦА РАТОВА 1990-1999 
„ОСМА КОРДУНАШКА УДАРНА ДИВИЗИЈА +“ 
КЉАЈИЋЕВО за пројекат „ДНЕВНИ БОРАВАК 
ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА И ОСТАЛИХ ГРАЂАНА“ у 
износу од 150.000,00 динара 
12. УДРУЖЕНЈЕ ОБОЛЕЛИХ ОД 
МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ „ЗАПАДНА БАЧКА“ 
СОМБОР, за пројекат „ПАЛЕТА СРЦА 2021“ у 
износу од 200.000,00 динара 
13. УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ 
ИНВАЛИДА ГРАДА СОМБОРА за пројекат 
„АКТИВНО 2021“  у износу од 180.000,00 динара 
14. „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ“-УДРУЖЕЊЕ 
РАТНИХ ВЕТЕРАНА СРПСКИХ ЗЕМАЉА 1990-
1999.за пројекат „ИНТЕГРАЦИЈА РАТНИХ 
ВЕТЕРАНА“ у износу од 60.000,00 динара 
15. УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА И ПОТОМАКА 
РАТОВА ОД 1914-1999.ГОДИНЕ „КОРДУН“ 
ЧОНОПЉА за пројекат „ПОДРШКА БОРЦИМА И 
ОЧУВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА“ у износу од  
220.000,00 динара 
16. ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА 
СОМБОР, за пројекат „3Д (ДОБРО ДЕЛО ДНЕВНО)“ 
у износу од 250.000,00 динара 
17. ПОКРЕТ МАЛИХ ЉУДИ СРБИЈЕ, за 
пројекат „ДОСТОЈАНСТВО ЈЕ НАШЕ ПРАВО!“ у 
износу од 170.000,00 динара 
18. САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНО 
ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА ГРАДА СОМБОРА, за 
пројекат „ПОМОЋ БОРЦИМА НОР-А И БОРЦИМА 
РАТА 1991-1999.ГОДИНЕ“ у износу од 150.000,00 
динара 
19. НВО „ЖЕНСКА АЛТЕРНАТИВА“ за пројекат 
„СОС ТЕЛЕФОН СОМБОР“ у износу од 70.000,00 динара 
20. ЦЕНТАР ЗА ИНДИВИДУАЛНИ РАЗВОЈ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА-ПСИХОЗОН за пројекат 
„ЦЕНТАР ЗА ИНДИВИДУАЛНИ РАЗВОЈ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА-ПСИХОЗОН“ у износу од 
250.000,00 динара 
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21. ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА 
„ПЛАНЕТА“ за пројекат „КОШНИЦА-ЦИРКУЛАРНА 
ЕКОНОМИЈА КАО МОДЕЛ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И 
ИНВАЛИДИТЕТОМ“ у износу од 190.000,00 динара 
22. КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА за пројекат 
„СРЦЕ НА ДЛАНУ, ДОБРОЧИНСТВО НА ДЕЛУ“ у 
износу од 170.000,00 динара 
23. ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ 
БОЛЕСТИ ГРАДА СОМБОРА за пројекат 
„ЕДУКАЦИЈОМ ДО ЗДРАВЉА“ у износу од 140.000,00 
динара 
24. ПОКРЕТ РАТНИХ ВЕТЕРАНА СО за пројекат 
„УПОЗНАВАЊЕ 2021“ у износу од 220.000,00 динара 
25. ФОНДАЦИЈА ФОНД ЗА ЕДУКАЦИЈУ 
ВИВАРТА ЛИЛА СОМБОР за пројекат „КРЕАТИВНА 
ЗЛАТНА ЈЕСЕН 2021“ у износу од 50.000,00 динара 
26. ЦЕНТАР ЗА ПЕДАГОШКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
за пројекат „ЕQUITY-ЈЕДНАКИ, А НЕ ИСТИ“ у износу 
од 70.000,00 динара 
27. УДРУЖЕЊЕ СИНОВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
КРАЈИНЕ за пројекат „БУДИМО ПОДРШКА ЖЕНАМА 
НА СЕЛУ“ у износу од 50.000,00 динара 
28. СОМБОРСКИ ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР за 
пројекат „ШКОЛА ДОБРЕ ВОЉЕ-ВОЛОНТЕР/КА ДЕЦИ 
НА УСЛУЗИ“ у износу од 80.000,00 динара. 

 
 

II ОДБИЈА СЕ финансирање и 
суфанинсирање програма и пројеката следећих 
удружења: 

 

1. Удружење Рома „Бели голуб“, 
пројекат „И ја имам права“ 

2. Удружење „Подиум“ Сомбор, 
пројекат „Видљивим акцијама солидарно са 
суграђанима нижег социјалног статуса“ 
 

III Средства из тачке I овог Решења преносе 
се на основу Уговора о финансирању, који закључује 
Градоначелник са организацијом/удружењем грађана који 

су носиоци пројекта за који су опредељена средства, а 
којим се ближе дефинишу међусобна права и обавезе 
уговорних страна. 

 

IV Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Сомбора“, а списак одобрених пројеката на 
званичном сајту града Сомбора. 

РС-АПВ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 401-788/2021-II                                  
Дана: 25.05.2021.. год.                               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                                               Антонио Ратковић с.р. 

 

88. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 
83/2014 - др.закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018 ), 
члана 63. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора" бр. 2/2019) и Одлуке о буџету града Сомбора за 
2021. годину („Сл. лист града Сомбора“ бр. 27/20), 
доносим следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I УТВРЂУЈУ СЕ пројекти/програми за 
реализацију Јавног конкурса за финансирање или 
суфинансирање програма/пројеката удружења која негују 
идентитет националних мањина -националних заједница 
на територији града Сомбора у 2021. години, као и 
њихови носиоци за које се додељују средства предвиђена 
Одлуком о буџету града Сомбора за 2021. годину  у 
оквиру раздела 5, програмаска класификација 0602-0007, 
функцијa 112, позиције 37/0, економска класификација 
481– дотације невладиним организацијама и то на следећи 
начин: 

 

 

Р.б.                 НОСИОЦИ И НАЗИВ ПРОЈЕКТА ДОДЕЉЕН ИЗНОС/РСД 

1. УГМНЗБО“ПЕЛА“ СОМБОР 

„ДАНИ МАКЕДОНСКЕ КУЛТУРЕ У СОМБОРУ“ 40.000,00  

2. УГ“УРБАНИ ШОКЦИ“СОМБОР 

„ТРАГОВИМА ПРОШЛОСТИ,КОРАЦИМА НЕЗАБОРАВА“ 210.000,00  

3. АСОВИЈАЦИЈА“ПОДУНАВЉЕ“СОМБОР 

СТРУЧНА ПОМОЋ МАЂАРСКОЈ НАЦИОНАЛНОЈ МАЊИНИ 210.000,00  
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4. МКУД“НЕМЕТ ЛАСЛО“ СВ.МИЛЕТИЋ 

„ГОДИШЊИ ТРОШКОВИ ФОЛКЛОРНИХ И ЦИТРАШКИХ ГРУПА“ 60.000,00  

5. КУДХ“БОДРОГ“ БАЧКИ МОНОШТОР 

„ТРАДИЦИЈА У ЗРЦАЛУ КРАЉИЦА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 20 ГОДИНА ОСНУТКА 
КУД БОДРОГ И 10 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ЖПС КРАЉИЦЕ БОДРОГА“ 65.000,00  

6. ХУН“ГЕРХАРД“ СОМБОР 

„НЕМАЧКА ТРАДИЦИЈА АВАНТУРИСТИЧКИ“  185.000,00 

7. УГ“БУЊЕВАЧКО КОЛО“СОМБОР 

„ПРОСЛАВА СТОГОДИШЊИЦЕ ПОСТОЈАЊА БУЊЕВАЧКОГ КОЛА У 
СОМБОРУ И ТРИСТОГОДИШЊИЦА ОД РОЂЕЊА МАРТИНА ПАРЧЕТИЋА“ 205.000,00 

8. БЕЗДАНСКА МАРИНА БЕЗДАН 

3.САЗИВ МЕЂУНАРОДНЕ КОЛОНИЈЕ БЕЗДАНСКА МАРИНА 35.000,00 

9. УГ ДЕЧИЈИ КУТАК“КУЦКО“ДОРОСЛОВО 

„ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАТИВНОГ ВЕБ ПОРТАЛА“ 180.000,00 

10. МКУД „МОРИЦ ЖИГМОНД“ДОРОСЛОВО 

„ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МКУД МОРИЦ ЖИГМУНД 2021“ 140.000,00 

11. КУД „АРАЊ ЈАНОШ“ЧОНОПЉА 

„ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СА ДЕЧИЈОМ ГРУПОМ“ 60.000,00 

12. УГ“МОСТОВИ БЕЗДАНА“ БЕЗДАН 

„СУСРЕТ ИЗЛАГАЧА БЕЗДАНСКИХ РУКОТВОРИНА 70.000,00 

13. ХКУД „ВЛАДИМИР НАЗОР“СОМБОР 

„ИЗДАВАШТВО У ХКУД-У“ 180.000,00 

14. КУД“ПЕТЕФИ ШАНДОРА“БЕЗДАН 

„ПРИПРЕМА ПРЕДСТАВЕ И ГОСТОВАЊА, ПЕТОСПРЕГ-ПРОЈЕКАТ“ 50.000,00 

15. УГ „БУЊЕВАЧКИ МЕДИА ЦЕНТАР“ 

„МЛАДИ БУЊЕВЦИ У СОМБОРУ“ 70.000,00 

16. ХКД“ВЛАДИМИР НАЗОР“СТАНИШИЋ 

„СТРУЧНИ СКУП САВЕЗНА КОЛОНИЗАЦИЈА 1945-1946 ХРВАТА ИЗ 
ХРВАТСКЕ И БИХ У ВОЈВОДИНИ“ 50.000,00 

17. ХКПД“СИЛВИЈЕ СТРАХИМИР КРАЊЧЕВИЋ“БАЧКИ БРЕГ 

„ОБНОВА КУЋЕ КЊИЖЕВНИКА АНТЕ ЈАКШИЋА“ 130.000,00 

18. 
САВЕЗ РОМСКИХ НВО ЗБО 60.000,00 
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ОЧУВАЊЕ РОМСКОГ ЈЕЗИКА 

 

УКУПНО: 2.000.000,00 

 

 

II Средства из тачке I овог Решења 
преносе се на основу уговора о финансирању, који 
закључује градоначелник са организацијом/удружењем 
грађана који су носиоци пројекта за који су опредељена 
средства, а којим се ближе дефинишу међусобна права и 
обавезе уговорних страна. 

 

III Ово Решење објавити у „Службеном 
листу града Сомбора“, а списак одобрених пројеката на 
званичном сајту града Сомбора. 

РС-АПВ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 401-817/2021-II                                  
Дана:31.5.2021. год.                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                                               Антонио Ратковић с.р. 
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Акта Градског већа 

89. На основу члана 146. став 1. 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  
9/2020 и 52/2021), члана 13. 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 45. седници одржаној дана 09.06.2021. год.,  д о н е л 
о 

 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТАВЉАЊУ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА 

 
 I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Правилником о постављању објеката и уређаја 
(у даљем тексту: Правилник) ближе се прописусју 
технички и други услови, начин и поступак за 
постављање следећих објеката и уређаја на територији 
Града Сомбора: 
1. слободностојеће и зидне витрине, 
2. покретне тезге, 
3. изложбени пултови за продају, 
4. опрема за уметничке активности, 
5. покретни уређаји за припрему хране, 
6. расхладни уређаји, 
7. објекти и опрема за извођење забавних програма, 
8. дечији аутомобили, мотори и слично, 
9. билборди и рекламне ознаке, 
10. опрема и објекти за спорт и рекреацију, 
11. монтажно-демонтажни објекти за манифестације, 
12. справе за дечију игру. 
 

Члан 2.  
Објекти и уређаји  из члана 1.овог Правилника 

постављају се  на јавним површинама на основу Решења 
које доноси Јавно комунално предузеће „ Простор“ Сомбор 
(у даљем тексту: ЈКП „Простор“ Сомбор), а на другим 
површинама на основу Решења које доноси Одељење за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске 
управе Града Сомбора. 
 Решење којим се одобрава постављање објекта и 
уређаја неће се издати лицу које има неизмирене 
финансијске обавезе из претходног периода према Граду 
Сомбору по основу: 

- накнаде за коришћење јавне површине и 
- закупа пословног простора на коме је Град 

Сомбор власник, односно носилац права 
коришћења. 
Лице које је исходовало Решење обавезно је да се 

у периоду на које је изато Решење придржава: 
1. санитарно-хигијенских прописа,  
2. прописа о заштити животне средине,  
3. прописа о радном времену, јавном реду и миру,  
4. као и осталих прописа који се примењују на 

предметну делатност 
 5. да по  истеку важења Решења, у року од 1 
(једног) дана уклони објекат односно уређај и јавну 
површину доведе у првобитно стање. 

 

Члан 3. 
Решење за постављање објеката и уређаја издаје 

се најдуже за: 
1. слободностојеће и зидне витрине  до 1 

године, 
2. покретне тезге до 1 месеца, 
3. изложбени пултови за продају до 1 године, 
4. опрема за уметничке активности  до1 месеца, 
5. покретни уређаји за припрему хране до1 

године, 
6. расхладни уређаји  до1 године, 
7. објекти и опрема за извођење забавних 

програма до3 месеца, 
8. дечији аутомобили, мотори и слично до 6 

месеци, 
9. билборди до 3 године, 
10. рекламне ознаке  до 2 године, 
11. опрема и објекти за спорт и рекреацију  до 5 

година, 
12. монтажно-демонтажни објекти за 

манифестације до 1 месеца, 
13. справе за дечију игру  до 5 година. 

 
Изузетно, за покретне тезге намењене за излагање 

и продају књига, сувенира, антиквитета и уметнина Решење 
се издаје најдуже до 6 месеци. 

 
II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ, 

САДРЖИНА ЗАХТЕВА, ДОКУМЕНТАЦИЈА И 
ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА 

 
1. Слободностојеће и зидне витрине 

 
Члан 4. 

Слободностојећа и зидна витрина је објекат који 
се поставља на јавним и другим површинама ради излагања 
и рекламирања робе ван пословног простора који нема излог 
према  улици, и то испред или у непосредној близини 
пословног објекта. 

Постављање слободностојеће и зидне витрине 
може се одобрити само за пословни објекат који нема излог 
према улици у којој се поставља, и то испред или у 
непосредној близини пословног објекта а уз сагласност 
власника непокретности на којој се врши постављање. 

Забрањено је излагање робе изван излога витрине, 
односно пословног простора (на улазним вратима, 
решеткама, прозорима, зидовима и оквирима излога). 

 
Члан 5.  

Постављање слободностојеће витрине у улици 
Краља Петра I, може се одобрити само за пословне објекте 
који немају излог према тој улици. 

Слободностојећу витрину у улици Краља Петра I 
могу поставити заинтресована лица у складу са важећим 
Елаборатом о уређењу пешачке зоне у Сомбору израђеном 
од ЈП „Урбанизам“ Сомбор, број техн. Дневника 13/09 од 
априла 2009. године и допуном Елабората (графички део од 
07.04.2017. године) као и Ситуационим решењем израђеним 
од Одељења за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Сомбора. 

За постављање зидних витрина на фасади објекта 
(улични део објекта) у ул. Краља Петра I и у оквиру 
просторно културно-историјске целине „Историјско језгро 
Сомбора-Венац“ („Сл.гласник РС“, бр. 25/91) потребна је 
сагласност Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе Нови Сад. 
 

Члан 6. 
Слободностојеће витрине које се постављају 

унутар просторно културно-историјске целине „Историјско 
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језгро Сомбора-Венац“ израђују се према условима из члана 
5. овог Правилника, а ван просторно културно-историјске 
целине „Историјско језгро Сомбора-Венац“ израђују се од 
алуминијумских профила и окова или дрвених рамова и 
закривљене су стаклом за излоге. 

Орјентационе димензије слободностојећих 
витрина су: висина – 1,2м, ширина – 0,80м, дубина – 0,40м. 

Постоље витрине је метална конструкција, 
монтажно-демонтажна (са точкићима) висине до 0,30м. 

Слободностојеће витрине не смеју ометати 
пешачке токове и одржавање јавних површина и 
инсталација. 

Слободностојеће витрине морају бити удаљене од 
ивице коловоза минимално 0,50m, док је минимална ширина 
пролаза за пешаке 1,20м. 

Власници односно закупци пословних објеката 
одређују извођача радова на изради слободностојеће 
витрине у свему према Елаборату из члана 5. овог 
Правилника и сносе трошкове израде. 

На израђену слободностојећу витрину из 
претходног става, а пре издавања одобрења за постављање, 
сагласност даје Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора. 

 
Члан 7.  

Зидне витрине израђују се од истих материјала од 
кога су израђени излози. 

Положај витрина на зидним платнима фасада не 
може висински бити ван габарита излога. 

Дубина витрине може бити до 0,20м. 
Зидна витрина мора бити постављена на 

минималној висини од 0,60м. 
Постављањем зидне витрине не смеју се рушити 

фасадни, конструктивни и инсталациони елементи објекта. 
У ајнфортима улице дозвољено је постављање 

зидних витрина. 
 

Члан 8.  
           Захтев за постављање слободностојеће и зидне 
витрине на јавној површини садржи : 

- податке о називу правног лица, са матичним 
бројем и ПИБ-ом;  

- доказ о власништву са правом коришћења или 
закупа пословног објекта; 

- ситуационо решење односно скицу са 
положајем, димензијама и другим урбанистичко-техничким 
условима за постављање слободностојеће и зидне витрине 
израђено од стране Одељења за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора; 

 - изглед, скицу или фотомонтажу (фотографију) 
слободностојеће или зидне витрине; 

- сагласност Одељења за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора 
на израђену слободностојећу витрину; 

- електроенергетску сагласност уколико се захтева 
прикључење на електричну мрежу, односно техничку 
документацију о начину и условима прикључења на 
електричну енергију израђену од стране стручног лица са 
одговарајућом лиценцом – електро инжењер. 

Уколико има више подносилаца захтева за 
постављање слободностојеће витрине, предност има 
подносилац захтева који је први поднео захтев. 

 
Члан 9. 

Слободностојеће и зидне витрине могу се 
постављати након исходовања Решења о одобрењу за 
постављање. 

Лице коме је издато одобрење за постављање 
слободностојеће витрине дужно је да их одржава у чистом и 
исправном стању и да их естетски аранжира. 

 
2. Покретне тезге 

 
Члан 10. 

Покретна тезга је монтажна конструкција, која 
може да заузима највише 2m2 јавне површине, а намењена је 
за излагање и продају робе: 

1. сувенира, књига, часописа и других 
публикација, ЦД-а и наочара; 

2. цвећа, јелки, честитки и других украсних 
предмета поводом обележавања државних, верских и других 
празника: 

- божићних и новогодишњих празника у периоду 
од 15 децембра текуће године до 15 јануара наредне године, 

- 8. Марта, у периоду од 05. до 10. марта текуће 
године, 

- ускршњих празника у трајању од 3 дана пре 
наступања празника и за време празника, 

- Сви свети и Дан мртвих од 01. до 02. новембра 
текуће године, 

- Задушнице 
3. других производа за време одржавања 

манифестација којима је покровитељ Град; 
4. сезонских производа (лубенице, диње, јагоде и 

купус); 
5. антиквитета и уметнина; 
6. старих и уметничких заната. 
Изузетно се може дозволити продаја јелки и 

сезонских производа (лубеница, диња, јагода и купуса) са 
тла, с тим да је максимална јавна површина која се заузима 
до 10м2 . 

 
Члан 11. 

Минимална јавна површина која се заузима 
продајом јелки је 5м2, а сезонских производа са тла 2м2. 

Није дозвољено затварати покретну тезгу тако да 
добије изглед киоска, изузев покретне тезге за продају 
књига. 

На покретној тезги није дозвољено постављање 
музичких уређаја. 

Покретна тезга обавезно садржи на видном месту 
истакнуто обавештење са именом радње односно корисника 
тезге и бројем Решења којим је одобрено постављање. 

 
Члан 12.  

Привремено заузимање јавне површине ради 
постављања покретних тезги за излагање и продају књига, 
часописа и других публикација, може се одобрити у улици 
Змај Јовина у Сомбору, а у насељеним местима без 
ограничења. 

У улици Змај Јовина у Сомбору, подносиоцу 
захтева може се одобрити постављање највише шест 
покретних тезги ради продаје књига, часописа и других 
публикација. 

Привремено заузимање јавне површине ради 
постављања покретних тезги за излагање и продају 
антиквитета и уметнина може се одобрити у улици Трг цара 
Лазара испред бр. 3., 5. и 7., на простору испред Градског 
архива и Дечије библиотеке, под условом да се обезбеди 
несметан пролаз за пешаке у минималној ширини од 1,60м. 

Привремено заузимање јавне површине ради 
постављања покретних тезги   за Сајам цвећа  и за 8.март 
може се одобрити само на парцели 5878 (Трг Светог 
Тројства) и  на парцели 6007 ( Змај Јовина улица). 

Привремено заузимање јавне површине ради 
постављања покретних тезги за време Задушница, Свих 
светих и Дана мртвих дозвољено је испред гробља на 
територији Града Сомбора. 
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Члан 13. 
Привремено заузимање јавне површине ради 

постављања покретних тезги као и продају јелки и 
сезонских производа са земље може се одобрити на 
локацији коју је за текућу годину одобрио ЈКП 
„ПРОСТОР“ Сомбор. 

За привремено заузимање јавне површине из 
претходног става у улици Краља Петра I у Сомбору, 
неопходна је сагласност Главног урбанисте Града 
Сомбора. 

Локације из става 1. овога члана морају да 
испуњавају услове са становишта безбедности и 
сигурности учесника у саобраћају, прописане одредбама 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Законом 
о јавним путевима. 

 
Члан 14.  

Захтев, за постављање покретне тезге садржи: 
- податке о називу правног лица, са матичним 

бројем и ПИБ-ом; 
- потврду о активном статусу у регистру 

пољопривредних газдинстава за текућу годину (за 
продају сезонских производа); 

- записник о сечи четинарских стабала ЈП 
„Србија шуме“ (за продају јелки); 

- решење о упису у регистар матичњака, 
шумских расадника и расадника украсног дрвећа и 
жбуња са уверењем о здравственом стању 
пољопривредног усева, производњу семена током 
вегетације, здравственом стању семена и здравственом 
стању објекта за производњу садног материјала 
вишегодишњих биљака током вегетације (продаја цвећа 
поводом обележавања:8. Марта, ускршњих и божићних 
празника, Свих светих, Дана мртвих и Задушница); 

- ситуационо решење односно скицу са 
положајем покретне тезге на јавној површини и 
димензијама покретне тезге,  израђено од стране 
Одељења за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Сомбора, које 
прибавља подносилац захтева; 

- ситуационо решење за постављање покретне 
тезге ради продаје књига, антиквитета и уметнина, 
старих и уметничких заната, израђује Одељење за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе Града Сомбора.  
               Захтев за постављање покретне тезге подноси 
се најкасније у року од 15 дана од дана траженог 
почетка коришћења јавне површине. 

У случају да је поднето више захтева за 
постављање покретне тезге за исту локацију, предност 
за добијање има подносилац захтева који је први поднео 
захтев. 

ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор захтеве који нису 
поднети у роковима утврђеним у ставу 2. овога члана, 
одбацује Решењем. 

Члан 15. 
Одобрење за привремено заузеће јавне 

површине ради постављања покретних тезги за излагање 
и продају сезонских производа или ради продаје 
сезонских производа са тла, издаје се на период од 30 
дана, а приликом евентуалног продужења одобрења, на 
период не краћи од 7 дана. 

Покретна тезга се може постављати након 
исходовања Решења о одобрењу за постављање. 

 
3. Изложбени пултови за продају 

 
Члан 16.  

Изложбени пулт је типски отворен, лако 
покретни објекат, који може да заузима највише 1м2 

јавне површине, постављен уз пословни објекат на којем 
подносилац захтева има одређена права са наменом за 
излагање непрехрамбене робе која се у пословном 
објекту продаје, под условом да се обезбеди несметан 
пролаз за пешаке у ширини од 1,60м. 

Изложбени пулт се не може поставити испред 
киоска. 

Није дозвољено затварити пулт тако да добија 
изглед киоска. 

Није дозвољено постављање изложбених 
пултова у ул. Краља Петра I у Сомбору. 

 
Члан 17. 

Захтев за постављање изложбеног пулта за 
продају са приложеним доказима из члана 16. подноси 
се најкасније 15 (петнаест) дана од дана траженог 
почетка коришћења јавне површине. 

Захтев за постављање изложбеног пулта, 
садржи: 

- податке о називу правног лица, са матичним 
бројем и ПИБ-ом; 

- доказ о власништву односно праву 
коришћења или закупа пословног објекта; 

- ситуационо решење које израђује Одељење 
за просторно планирање, урабанизам и грађевинарство 
Градске управе Града Собора. 

Изложбени пулт се може поставити након 
исходовања Решења о одобрењу за постављање, издатог 
од стране ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор.  

Лице коме је издато одобрење за постављање 
изложбеног пулта дужно је да га одржава у чистом и 
исправном стању и да га естетски аранжира. 

 
4. Опрема за уметничке активности 

 
 

Члан 18.  
 Опрему за уметничке активности (музичке, 
ликовне и сл.) поставља корисник на основу Решења о 
одобрењу. 
 Опрема за уметничке активности на јавној 
површини може да заузме највише 2м2, под условом да 
се обезбеди несметан пролаз пешака у ширини од 1,60м. 
 Опрема за уметничке активности која се поставља 
на делу јавне или друге површине, мора бити у складу 
са прописима који се односе на комунални ред, 
дозвољени ниво буке, одржавање чистоће и другим 
прописима. 

Члан 19.  
 Захтев за постављање опреме за уметничке 
активности   садржи: 

- ситуационо решење односно скицу 
са положајем, димензијама и другим урбанистичко-
техничким условима за постављање опреме за 
музичке активности (прибавља подносилац захтева); 

- изглед, скицу или фотомонтажу 
(фотографију) опреме за уметничке активности и 

- технички опис опреме за уметничке 
активности. 
 

5. Покретни уређај за припрему хране 
 

Члан 20. 
 Покретни уређај за припрему хране (у даљем 
тексту:покретни уређај) је уређај за пржење кокица, 
печење кестена, кување или печење кукуруза, 
припрему шећерне вате, палачинки, крофни, 
помфрита и сладоледа, који се може поставити на 
јавној површини на основу одобрења, под условом 
да заузима највише 2м2 . 
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 Покретни уређај који се поставља на делу јавне 
или друге површине мора бити у складу са 
прописима који се односе на комунални ред, 
дозвољени ниво буке, одржавање чистоће и другим 
прописима. 
 Покретни уређај мора се уклонити са јавне 
површине када се не обавља делатност. 
 Покретни уређај се може поставити током целе 
године. 
 

Члан 21. 
 Покретни уређај који користи електричну и 
другу врсту енергије (гас, тврдо гориво, итд) мора се 
поставити на начин којим се не угрожава живот, 
здравље, безбедност и сигурност људи. 
 У случају из претходног става лице које је 
исходовало Решење је дужно да о сопственом 
трошку обезбеди напајање покретног уређаја за 
припрему хране на начин којим се не угрожава 
безбедност и сигурност пешака, и одговорно је за сва 
евентуална угрожавања безбедности и сигурности 
пешака и са њима у вези проузрокованих повреда 
пешака. 
 

Члан 22. 
 Покретни уређај мора обавезно да поседује 
точкове ради лакше покертљивости и спречавања 
оштећења јавне површине. 
 Није дозвољено затварати покретни уређај у 
следећим случајевима: 

- тако да добије изглед киоска, 
- тако да се припадајући функционални простор 

уређаја користи за излагање и продају друге робе. 
Члан 23. 

 Захтев за постављање покретног уређаја 
садржи: 
 - податке о називу правног лица, са матичним 
бројем и ПИБ-ом; 
             - ситуационо решење односно скицу са 
положајем, димензијама и другим урбанистичко – 
техничким условима за постављање покретног 
уређаја израђено од Одељења за просторно 
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске 
управе Града Сомбора; 
 - изглед, скицу или фотомонтажу (фотографију) 
покретног уређаја за припрему хране; 
 - технички опис покретног уређаја за припрему 
хране; 
 - начин и услове прикључења уређаја на 
електричну енергију у виду техничке документације 
израђене од стране стручног лица са одговарајућом 
лиценцом – електро инжењер. 
              Покретни уређај може се поставити након 
исходовања Решења о одобрењу за постављање, 
издатог од стране ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор.  
 Ималац одобрења дужан је да поред покретног 
уређаја за припрему хране, постави корпу за отпатке. 
 

6. Расхладни уређај 
 

Члан 24. 
 Расхладни уређај за продају напитака, 
индустријског сладоледа и кремова (у даљем 
тексту:расхладни уређаји) могу се поставити на 
јавној површини, под условом да заузима највише 
2м2 . 

Члан 25. 
 На јавним површинама испред киоска или 
пословног простора – локала може да се постави 
највише два расхладна уређаја тако да не ремете 

пролаз пешака тротоаром у ширини од најмање 
1,20м и снабдевање постојећих суседних објеката – 
локала, а у улици Краља Петра I у Сомбору 
постављају се искључиво уз објекат. 
 

Члан 26. 
 Расхладни уређаји могу да се поставе на јавним 
површинама на местима где постоји могућност 
прикључка на електричну мрежу. 
 Електро – енергетски кабл за снабдевање 
електричном енергијом уређаја мора се поставити 
тако да обезбеди слободан и безбедан пролаз пешака 
и моторних возила којима је у складу са актом о 
утврђивању режима саобраћаја у пешачким зонама 
дозвољен пролаз и заустављање. 
 У случају из претходног става лице које је 
исходовало Решење је дужно да о сопственом 
трошку обезбеди напајање  расхладног уређаја 
електричном енергијом на начин којим се не 
угрожава безбедност и сигурност пешака, и 
одговорно је за сва евентуална угрожавања 
безбедности и сигурности пешака и са њима у вези 
проузрокованих повреда пешака. 

Члан 27. 
 Расхладни уређаји морају се поставити на 
начин којим се не угрожава живот, здравље, 
безбедност и сигурност људи. 
 

Члан 28. 
 Захте за постављање расхладног уређаја 
садржи:  

- податке о називу лица, са матичним 
бројем и ПИБ-ом; 

- доказ о власништву, праву коришћења 
или закупа киоска или пословног објекта, односно 
простора који се налази у непосредној близини јавне 
или друге површине на којој се поставља уређај; 

- ситуационо решење односно скицу са 
положајем расхладног уређаја на јавној површини и 
димензијама расхладног уређаја израђеног од Одељења за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе Града Сомбора; 

- начин и услове прикључења уређаја на 
електричну енергију у виду техничке документације 
израђене од стране стручног лица са одговарајућом 
лиценцом – електро инжењер. 
              Расхладни уређај се може поставити након 
исходовања Решења о одобрењу за постављање, издатог од 
стране ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор.  
 Лице које је добило одобрење за постављање 
расхладног уређаја дужно је да обезбеди корпу за отпатке 
и да их одржава у чистом и исправном стању. 
 

7. Објекти и опрема за извођење забавних програма 
 

Члан 29.  
 Објекти и опрема за извођење забавних програма 
су: циркус, забавни парк, апарати и уређаји за забаву и сл. 
 Под објектима и опремом за извођење забавних 
програма подразумева се и простор на коме је смештена 
следећа опрема: 

- трамболина, 
- дворац и други елементи испуњени ваздухом, 
- зидови за пењање, 
- тунели, 
- тобогани и клацкалице различитих облика, 
- базени напуњени различитим садржајима намењеним деци 

различитог узраста, 
- карусел и други слични елементи намењени деци мањег 

узраста. 
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Објекти и опрема за извођење забавних 
програма који се постављају на делу јавне и друге 
површине морају бити у складу са прописима који се 
односе на комунални ред, дозвољени ниво буке, 
одржавање чистоће и другим прописима. 

Објекти и опрема могу да се поставе на јавној 
зеленој површини под условом да се претходно закључи 
Уговор о обнови те површине, са предузећем коме је 
поверено одржавање јавних зелених површина. 

 
Члан 30. 

Објекти и опрема за извођење забавних 
програма који користе електричну енергију могу да се 
поставе на јавним површинама на местима где постоји 
могућност прикључка на електричну мрежу. 

Електро–енергетски кабел за снабдевање 
електричном енергијом уређаја мора се поставити тако да 
се обезбеди слободан и безбедан пролаз пешака и 
моторних возила којима је у складу са актом о утврђивању 
режима саобраћаја у пешачким зонама дозвољен пролаз и 
заустављање. 

У случају из претходног става лице које је 
исходовало Решење је дужно да о сопственом трошку 
обезбеди напајање објекта и опреме за извођење забавних 
програма електричном енергијом на начин којим се не 
угрожава безбедност и сигурност пешака и са њима у вези 
проузрокованих повреда пешака. 

Објекти и опрема за извођење забавних 
програма морају се поставити на начин којим се не 
угрожава живот, здравље, безбедност и сигурност људи, 
одвијање саобраћаја. 

За постављање објекта и опреме за извођење 
забавних програма у историјском језгру Града потребна је 
сагласност Главног урбанисте Града Сомбора. 

 
Члан 31. 

 Објекти и опрема за извођење забавних програма 
морају бити атестирани. 
 

Члан 32. 
 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: 
- назив правног лица, са матичним бројем и ПИБ-ом; 

- 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. 
 Објекти и опреме за извођење забавних програма 
могу се поставити само на кат.парц.бр. 20304 и 20305 К.О. 
Сомбор-2 (Шикара) и кат.парц.бр. 8735/5 К.О. Сомбор-1 
(код базена) и то на југоисточни део парцеле до 

кат.парц.бр. 8735/4 К.О. Сомбор-1 (између ограде базена и 
дрвореда на кат.парц.бр. 8735/4 К.О. Сомбор 1    
         У насељеним местима објекати и опреме за 
извођење забавних програма могу  се поставити на 
локацијама које не угрожавају безбедност саобраћаја и 
инфраструктуре. 
 Објекат за извођење забавних програма може се 
поставити након исходовања Решења о одобрењу за 
постављање.  
 Предузеће или предузетник који постави објекте 
и опрему за извођење забавних програма дужан је да их 
одржава у чистом и исправном стању. 

 
           8. Дечији аутомобили, мотори и слично 

 
Члан 33. 

 Дечији аутомобили, мотори и слично на 
акумулатор и педале су уређаји за игру и забаву који се могу 
поставити испред и иза објекта на парцели број 5859/2 К.О. 
Сомбор 1 и тротоара испред Градске куће у потесу од улице 
Лазе Костића до манипулативне површине пијаце „У 
ланцима“.  
 

Члан 34. 
 Захтев за постављање дечијих аутомобила, 
мотора и слично садржи: 
 - податке о називу правног лица, са матичним 
бројем и ПИБ-ом; 
 - ситуационо решење односно скицу са 
положајем, димензијама и другим урбанистичко – 
техничким условима за постављање дечијих аутомобила, 
мотора и слично израђено од Одељења за просторно 
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Града Сомбора; 
 - атест надлежног предузећа.  

 
Члан 35. 

 Дечији аутомобили, мотори и слично могу се 
поставити након исходовања Решења о одобрењу за 
постављање, издатог од стране ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор. 
 Лице које је добило одобрење за постављање 
дечијих аутомобила, мотора и слично дужно је да их 
одржава у чистом и исправном стању. 
 Власник дечијих аутомобила, мотора и слично 
одговара за евентуалну штету насталу на јавној површини и 
трошкове отклањања исте, као и за повреде физичких лица 
насталих употребом истих. 
 

9. Билборди и рекламне ознаке 
 

Члан 36. 
 Билборд је слободностојећи рекламни пано 
димензија од 3m2 до 12 m2 уз дозвољено одступање највише 
5%, израђен од чврстог и трајног материјала, намењен за 
рекламирање и пружање услуге рекламе у пословне сврхе, 
који се поставља на јавној површини. 
 Под билбордом се сматра и мегабилборд. 
 Пропорционални однос хоризонталне и 
вертикалне странице билборда и мегабилборда је 
приближно од 4:3 до 16:9. 
 

Члан 37. 
 За постављање билборда и рекламних ознака у ул. 
Краља Петра I, Сомбор и у оквиру просторно културно – 
историјске целине „Историјско језгро Сомбор – Венац“ 
(„Сл. гласник РС“, бр. 25/91) потребна је сагласност 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови 
Сад. 
 Не дозвољава се постављање покретних 
рекламних ознака у ул. Краља Петра I, Сомбор и у оквиру 
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просторно културно – историјске целине „Историјско језгро 
Сомбор – Венац“ („Сл. гласник РС“, бр. 25/91). 
 

Члан 38. 
 На билбордима је забрањено објављивање идеја, 
информација и мишљења којима се подстиче 
дискриминација, мржња или насиље против лица или групе 
лица због њиховог припадања или не припадања некој раси, 
вери, нацији, етничкој или политичкој групи или полу. 
 

Члан 39. 
 Рекламна ознака је: рекламна табла, 
слободностојећа реклама, рекламно платно, ротирајућа 
рекламна табла, светлећа рекламна табла, електронски 
дисплеј без тона, преносива рекламна табла, конзолна 
рекламна табла, штампана рекламна ознака на пешачкој 
стази, ознаке на украсним и заштитно – наменским 
оградама, транспаренти, ознаке на уличним фасадама, 
рекламни текстови или симбол, појединачна слова, 
комерцијални и други огласи, као и ознаке којима се 
обележавају културна добра, туристички и други објекти, 
јарбол, заставе и сл., којима се врши рекламирање за 
сопствене потребе. 

Члан 40. 
 Рекламна ознака на стубу јавне расвете је 
правоугаоног облика, максималне димензије 0,7м x1м. 
 На стубу јавне расвете могу да се поставе највише 
две рекламне ознаке под условом да су постављене на 
супротним странама у односу на осу стуба. 
 Када се рекламна ознака поставља на стуб јавне 
расвете чија је висина већа од 6m, доња ивица рама 
рекламне ознаке мора да буде постављена висини од 4,5м од 
најистуреније тачке терена. 
 За осветљење рекламне ознаке односно светлећу 
рекламну ознаку није дозвољено коришћење електричне 
енергије са стубова јавне расвете. 
 Одељење за комуналне делатности, имовинско – 
правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора 
даје сагласност за постављање и уклањање рекламних 
ознака са објекта јавног осветљења 
 Одељење инспекције и комуналне милиције 
Градске управе Града Сомбора врши надзор на постављању 
и уклањању рекламних ознака са објекта јавног осветљења, 
односно њиховом противправном прикључењу и 
коришћењу из система јавног осветљења. 
 

Члан 41. 
 Билборд и рекламна ознака се могу поставити на 
зидовима односно фасади и крову објекта. 
 Рекламна ознака се може поставити на: посебним 
објектима за рекламирање, плакатирање и оглашавање, 
зидовима и крововима зграда, заштитним и другим 
оградама, огласним стубомвима и другим сличним 
објектима. 

Члан 42. 
 Рекламна ознака може да буде правоугаоног, 
кружног, троугластог, елипсастог или облика многоугла. 
Рекламна ознака може бити непокретна или ротирајућа, као 
и светлећа или несветлећа. Рекламна ознака може са садржи 
текстуалну поруку, графичку поруку или обе врсте порука. 
 Површина рекламне ознаке је од 0,5м2 до 3м2 

површине табле, односно за светлеће рекламе цилиндричног 
облика у складу са одобреним максималним димензијама. 
 Изузетно, рекламно платно и транспарент могу 
имати површину већу од 3m2. 
 

Члан 43. 
 Слободностојећа светлећа реклама је рекламна 
ознака: 

- застакљени слободностојећи објекат, димензија 
1,2м x 2м уз дозвољено одсупање највише до 10%; 

- застакљени слободностојећи објекат 
цилиндричног облика, пречника до 0,8m и висине до 2,8m. 

Слободностојећа светлећа реклама мора бити 
просветљена. 

Рекламна порука на слободностојећој светлећој 
реклами може да се постави са једне или са обе стране. 

Слободностојећа светлећа реклама се поставља на 
носачу који је израђен од метала. 

Када се слободностојећа реклама поставља: 
- на стуб (носач ширине до 0,4м) доња ивица 

слободностојеће светлеће рекламе се поставља на 0,8м 
висине од коте терена; 

- на носачу платну (носач ширине од 0,4м до 1м) 
доња ивица слободностојеће светлеће рекламе се поставља 
на висини од 0,4м од коте терена; 

- на темељну стопу уколико је слободностојећа 
светлеће реклама цилиндричног облика. 

 
Члан 44. 

 Рекламно платно је рекламна ознака израђена од 
ПВЦ рупичасте фолије која се фиксира на фасаду зграде 
помоћу затега, које се шрафовима фиксирају за бетонски део 
фасаде. 
 Рекламно платно осветљава се помоћу 
рефлектора. 
 Рекламно платно поставља се на висину од 4м и 
може бити максималне површине 30м2 и исти се може 
постављати до висине 12 м од коте терена тј. у зони 
пешачких комуникација. 
 Рекламним платном сматра се и самолепљива 
рекламна фолија. 
 

Члан 45. 
 Билборд и слободностојећа рекламна ознака се 
постављају на одговарајућем вертикалном носачу. 
 Приликом избора конструктивног система и 
основног материјала за израду билборда морају се одабрати 
материјали који обезбеђују стабилност и отпорност 
конструкције истог на екстремне атмосферске и метео 
утицаје (пре свега ветра и наноса снега и леда) који би 
могли угрозити безбедност пешака и других учесника у 
саобраћају и висок естетски ниво, водећи рачуна о 
функционалности и рационалности израде. 
 Боја носеће конструкције билборда мора бити 
усклађена са бојом стубова јавне расвете или боја 
алуминијум сиве. 
 

Члан 46. 
 Билборди и рекламне ознаке се постављају тако 
да својом величином и положајем не ремете функционисање 
саобраћаја и кретање пњшака, не заклањају саобраћајне 
знаке и семафоре, не угрожавају одржавање објекта и 
уређаја комуналне инфраструктуре и не заклањају постојећи 
билборд или рекламну ознаку. 
 

Члан 47. 
 Ако се рекламна ознака поставља изнад тротоара 
минимална вертикална удаљеност доње ивице рекламне 
ознаке од најистуреније тачке тротоара је мин. 2,5м. 
 Ако се рекламна ознака поставља поред тротоара 
минимална хоризонтална удаљеност ивице рекламне ознаке 
од најистуреније тачке тротоара је мин. 0,3м. 
 Ако се рекламна ознака поставља изнад коловоза 
минимална вертикална удаљеност доње ивице рекламне 
ознаке од најистуреније тачке коловоза је мин. 4,5м. 
 Ако се рекламна ознака поставља поред коловоза 
минимална хоризонтална удаљеност носача рекламне 
ознаке, односно ивице рекламне ознаке од тачке коловоза је 
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1,5м, а ако је висина доње ивице рекламне ознаке мања од 
1,2 м од коте коловоза уз коју је постављена рекламна 
ознака минимална хоризонтална удаљеност рекламне ознаке 
са носачем је 3м. 
 Рекламана ознака може да се постави на фасаду 
зграде под условом да се обезбеди минимална висина од 
2,5м од најистуреније тачке тротоара. 
 Транспарент постављен између зграда или 
стубова поставља се само за значајне приредбе и уз 
сагласност власника објекта на који се поставља. 
Транспаренти се не могу постављати на висини мањој од 
4,5м од нивелете коловоза. 
  

Члан 48. 
 Ако се билборд поставља поред коловоза 
градских саобраћајница и некатегорисаних путева 
минимална хоризонтална удаљеност ивице билборда од 
коловоза је 5м. 
 Ако се билборд поставља поред коловоза 
државних путева у насељеном месту минимална 
хоризонтална удаљеност ивице билборда од коловоза је 7м. 
 Минимално растојање билборда од саобраћајног 
знака или раскрснице са 15м у насељу, а 50m ван насеља, а 
за рекламне ознаке 5m у насељу, односно 20м изван насења. 
 Минимално растојање између постављених 
билборда и рекламних ознака је 15м у насељу, а 50м ван 
насеља. 

 
Члан 49. 

 Корисници уличних локала у објектима који се 
налазе у ул. Краља Петра I у Сомбору и у оквиру просторно 
културно – историјске целине „Историјско језгро Сомбор – 
Венац“ ("Сл. гласник РС", бр.25/91) могу да се рекламирају 
са максимално две рекламне ознаке на фасади објекта. 
 Рекламне ознаке се постављају искључиво на 
конзолама од кованог гвожђа. 
 Максимална димензија рекламне ознаке је 
80x120цм. 
 Назив фирме се може поставити појединачним 
словима димензија примерених архитектури објекта. 
 

Члан 50. 
 Корисници локала који се налази у двориштима и 
пасажима објекта који се налазе у ул. Краља Петра I, 
Сомбор и у оквиру просторно културно – историјске целине 
„Историјско језгро Сомбор – Венац“ ("Сл. гласник РС", 
бр.25/91) могу поставити једну рекламну ознаку на уличну 
фасаду која својим обликом и величином неће нарушити 
архитектонску композицију уличне фасаде. 
 

Члан 51. 
 Забрањено је постављање рекламних ознака на 
дрвећу, зеленилу, саобраћајним знацима, семафорима, 
верским институцијама, спомен обележјима и сличним 
објектима, као и у троуглу прегледности раскрснице или 
укрштања пута са железничком пругом. 
 

Члан 52. 
 Корисник билборда или рекламне ознаке дужан је 
да исте одржава у исправном стању. 
 Неисправним се сматрају билборди и рекламне 
ознаке на којима је боја избледела, слова нечитљива, који не 
светлеу целини или делимично, који су склони паду и 
слично. 
 

Члан 53. 
 Ако се на место постављеног билборда или 
рекламне ознаке или у њеној висини поставља нови 
саобраћајни знак или друга саобраћајна опрема, билборд 

или рекламна ознака биће уклоњени или премештени на 
најближе одговарајуће место о трошку инвеститора. 
 

Члан 54. 
 Билборди и рекламне ознаке могу бити осветљени 
и светлећи. Ако су билборди осветљени или рекламне 
ознаке светлеће, извор светлости мора бити постављен тако 
да не заслепљује учеснике у саобраћају. Светлост не сме 
бити емитована у испрекиданим интервалима. 
 

Члан 55. 
 Билборд и рекламна ознака могу да садрже 
текстуалну поруку, графичку поруку или обе врсте порука. 
 Рекламна порука може да буде са једне или обе 
стране. 
 Распоред боја и симбола на билборду и рекламној 
ознаци не сме да подсећа на саобраћајни знак. 
 Слова, бројеви и симболи на билборду и 
рекламној ознаци морају да се висином, бојом и обликом 
разликују од слова, бројева и симбола на саобраћајном 
знаку. 
 На ободу рекламне ознаке кружног, елипсастог 
или троугластог облика не сме да се налази непрекидни 
појас црвене боје. Под непрекидним појасом црвене боје 
подразумева се и онај чији је централни угао прекида 
континуитета мањи од 90. 
 Горња ивица темељне стопе носача билборда и 
рекламне ознаке не сме бити изнад нивоа терена и мора 
бити прекривена травом или материјалом којим је обезбеђен 
околни терен. 
 Темељна стопа носача билборда и рекламне 
ознаке на може се поставити изнад ПТТ инсталација, 
електро каблова и других подземних водова. 

 
Члан 56. 

 Захтев, за постављање билборда и рекламних 
ознака садржи податке о називу правног лица, са матичним 
бројем и ПИБ-ом, уз који је подносилац дужан да приложи: 

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

- ситуационо решење односно Ситуациони план 
израђено од Одељења за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Сомбора којим је 
одређен положај билборда и рекламне ознаке и други 
урбанистичко – технички услови за постављање на јавној 
површини; 

- елаборат о постављању билборда, односно 
рекламне ознаке, израђен од стране привредног друштва, 
односно другог правног лица, односно предузетника који је 
уписан у регистар привредних субјеката, кога чине: 

1. технички опис који садржи скицу или 
фотомантажу билборда, односно рекламне ознаке 
(дефинисане боје, дизајн и рекламна порука), садржи скицу 
конструкције (дефинисање димензија, типа конструкције, 
материјала и димензија конструктивних елемената), садржи 
саобраћајно – техничке услове и друге урбанистичке услове, 
архитектонско – грађевинсски и електро део уколико се 
захтев подноси за постављање осветљеног или светлећег 
или просветљеног билборда или рекламне ознаке. 

2. статички прорачун сигурности израђен од 
стране овлашћеног пројектанта (за билборде, 
слободностојеће рекламне табле површине веће од 1м2 и 
конзолне рекламне табле површине веће од 0,5 м2). 

3. прорачун и шему инсталација израђен од 
стране првредног друштва односно другог правног лица 
односно предузетника који је уписан у регистар привредних 
субјеката, ако се захтев подноси за постављање осветљеног, 
светлећег или просветљеног билборда или рекламне ознаке 
на јавној површини. 
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- сагласност и техничке услове предузећа (за 
испоруку електричне енергије, водовод и канализацију, 
дистрибуцију гаса, телекомуникације, кабловски 
дистрибутивни систем и испоруку топлотне енергије) која 
на јавној површини (локацији) постављају и одржавају 
подземне или надземне објекте, инсталације и прикључке; 

- сагласност и услове управљача пута, ако се 
захтев подноси за постављање билборда и рекламних ознака 
ван граница насељеног места у путном појасу локалних, 
некатегорисаних, регионалних и магистралних путева. 

- сагласност Одељењаза комуналне делатности, 
имовинско – правне и стамбене послове Градске управе 
Града Сомбора за постављање рекламне ознаке на стуб јавне 
расвете; 

- доказ о праву својине односно закупа на објекту, 
ако се захтев подноси за постављње билборда и рекламних 
ознака на зидовима односно фасади и крову објекта. 

За постављање билборда и рекламне ознаке на 
зидовима односно фасади и крову објекта колективне 
стамбене зграде потребна је Одлука скупштине  стамбене 
заједнице донета у складу са прописима којимаје регулисано 
одржавање стамбених зграда. 
 Билборди и рекламне ознаке могу се поставити 
након исходовања Решења о одобрењу за постављање.  

Члан 57. 
 Корисник рекламне ознаке може да промени 
дизајн рекламне поруке у складу са издатим Решењем, 
уколико није у супротности са садржајем рекламне поруке. 

 
10. Опрема и објекти за спорт и рекреацију 

 
Члан 58. 

 На јавним и другим површинама може се 
поставити опрема и објекти за рекреацију грађана (фитнес 
опрема, скејт – парков, теретана, опрема за шах и слично) 
која је намењена за бесплатно коришћење већег броја 
грађана. 

Члан 59. 
 Захтев за постављање опреме и објеката за 
рекреацију грађана на јавним површинама садржи: 
 - податке о називу правног лица, са матичним 
бројем и ПИБ-ом;  
 - техничку документацију која садржи: 
фотографски приказ и скицу места постављања са уцртаним 
објектом у размери 1:100, површину која се заузима, број и 
врсту опреме, технички опис и друге урбанистичко – 
техничке услове за постављање опреме и објеката за 
рекреацију грађана, израђено од Одељења за просторно 
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Града Сомбора; 

- атест надлежног предузећа. 
Решење о одобрењу са ситуационим решењем за 

постављање опреме и објеката за рекреацију грађана на 
другим површинама издаје Одељење за просторно 
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Града Сомбора, на захтев који садржи податке о називу 
правног лица, са матичним бројем и ПИБ-ом, уз који је 
подносилац дужан да приложи: 

- техничку документацију која садржи: 
фотографски приказ и скицу места постављања са уцртаним 
објектом у размери 1:100, површину која се предлаже да се 
заузима, број и врсту опреме, технички опис, 

- атест надлежног предузећа. 
 

Члан 60 

.Објекти и опрема за рекреацију грађана могу се поставити 
након исходовања Решења о одобрењу за постављање. 

Опрема и објекти за рекреацју грађана постављају 
се у складу са техничком документацијом произвођача и 
иста мора бити атестирана. 

Лице које је добило одобрење за постављање 
опреме и објеката за рекреацију грађана дужно је да их 
одржава у уредном и исправном стању. 
 

11. Монтажно – демонтажни објекти за манифестације 
 

Члан 61.  
Постављање монтажно – демонтажних објеката у 

сврху одржавања програма политичког карактера, забавних 
програма и презентација (презентација делатности или 
производа), непрофитних манифестација и приредби 
(хуманитарног, едукативног, музичког, спортског карактера 
односно манифестација у циљу неговања културе и 
културног наслеђа), дозвољено је на јавној површини на 
основу Одобрења.  

Објекти из става 1. овога члана који се 
подтављају на делу јавне површине, морају бити у складу да 
прописима који се односе на комунални ред, дозвољени 
ниво буке, одржавање чистоће и другим прописима. 

 
Члан 62. 

Захтев организатора за постављање објекта из 
члана 61.садржи:  

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

- програм манифестације односно презентације, 
- изјаву о стабилности и исправности објеката и 

уређаја који се постављају на јавној површин,као и о 
безбедности и сигурности учесника манифестације и 
промоције и других лица, 
             - ситуационо решење израђено од Одељења за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске 
управе Града Сомбора, 
 - за презентацију делатности или производа, 
скица јавне површине са положајем и димензијама 
монтажно – демонтажног објекта који заузима највише 2m2 

јавне површине. 
Монтажно – демонтажни објекти за 

манифестације могу се поставити након исходовања Решења 
о одобрењу за постављање.  

 
Члан 63. 

 Организатор је дужан да монтажно – демонтажне 
објекте за манифестације одржава у уредном и исправном 
стању, а место одржавања манифестације по завршетку 
манифестације доведе у првобитно стање без одлагања, а 
најкасније у року утврђеном  у решењу. 
 

12. Справе за дечију игру 
 

Члан 64. 
 На јавној зеленој површини могу се поставити 
справе за дечију игру (љуљашка, тобоган, пењалица, 
вртешка и слична опрема за децу), која је намењена за 
бесплатно коришћење већег броја грађана. 
 Справе за дечију игру морају се поставити на 
начин којим се не угрожава живот, здравље, безбедност и 
сигурност људи и одвијање саобраћаја. 
 У оквиру справа за дечију игру забрањено је 
постављање пешчаника односно отворене површине са 
песком. 
 
 

Члан 65. 
 Захтев заинтересованог лица за постављање 
справа за дечију игру садржи : 



Страна 136 __ Службени лист града Сомбора__ Број 7– 10.6.2021. 
 

-податке о називу правног лица, са матичним бројем и ПИБ-
ом,  
- ситуациони план  и фотографски приказ и скицу места 
постављања са уцртаним објектом у размери 1:100, 
површину која се заузима, број и врсту опреме, технички 
опис, израђено од Одељења за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора, 
 -атест надлежног предузећа. 
 

Члан 66. 
 Справе за дечију игру могу се поставити након 
исходовања Решења о одобрењу за постављање. 
 Справе за дечију игру  морају испуњавати  
захтеве и услове  из Правилника о безбедности дечијих 
игралишта и постављају се у складу са техничком 
документацијом произвођача и исте морају бити атестиране. 
 Лице које је добило одобрење за постављање 
справа за дечију игру дужно је да их одржава у уредном и 
исправном стању. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 67. 
Надзор над применама одредаба овог Правилника врши 
надлежни комунални инспектор Одељења инспекције и 

комуналне милиције Градске управе Града Сомбора. 
 

Члан 68. 
 Решења за постављање објеката и уређаја издата 
до дана ступања на снагу овог Правилника, престају да важе 
истеком рока на који су издата. 
 

Члан 69. 
 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о програму и постављању објеката и 
уређаја на територији  града Сомбора („Службени лист 
Града Сомбора“бр.9/2018 и 25/2020). 

 
Члан 70. 

 Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 

РС-АПВ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 35-57/2021- III 
Дана: 9.6.2021. год.                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
С о м б о р                                               Антонио Ратковић с.р. 
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