СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СОМБОР
Број 3

Сомбор, 16.03.2016. године

35. На основу чланa 97. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10
- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС,
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 38. Статута Града
Сомбора („Службени лист Града Сомбора", бр. 2/2008, 6/2013 и
4/2015), Скупштина Града Сомбора, на 38. седници одржаној дана
16.03.2016.год., д о н е л а ј е:
ОДЛУКУ
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У члану 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта ("Сл.лист Града Сомбора", бр.2/2015) додаје
се нови став 3., који гласи:
"Приликом изградње стамбених јединица намењених
избегличкој популацији у насељеним местима на територији Града
Сомбора, обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског
земљишта у свим положајним зонама, врши се по коефицијенту зоне
од 0,01 и коефицијенту намене од 0,2."
Члан 2.
Одбор за статутарна питања, организацију и нормативна
акта Скупштине, утврдиће пречишћен текст Одлуке о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл.лист Града
Сомбора", бр.2/2015) на основу припремљеног предлога Одељења за
комуналне послове.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 418-9/2016-I
Дана: 16.03.2016.год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Борислав Станичков, с.р.

36. На основу члана 29. Закона о комуналним делатностима
("Службени гласник РС", број 88/2011), члана 20. Одлуке о
комуналним делатностима на територији Града Сомбора ("Сл.лист
Града Сомбора", бр.8/2015) и члана 38. Статута Града Сомбора
("Сл.лист Града Сомбора", бр. 2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина
града Сомбора је, на 38. седници одржаној дана 16.03.2016. године, д
о н е л а:
ОДЛУКУ
о другим изменама и допунама Одлуке о субвенционисању
цена комуналних услуга
Члан 1.
У члану 6. ставу 1. тачка 1) Одлуке о субвенционисању
цена комуналних услуга ("Сл.лист Града Сомбора", бр.10/2015 - у
даљем тексту Одлука), мења се и гласи:
"1) својство ратног војног инвалида стечено као учесник
оружаних акција после 17. августа 1990. године и за време агресије
НАТО снага на СРЈ, као и својство мирнодопског војног инвалида"
Члан 2.
У члану 8. став 1. тачка а) 4. мења се и гласи:
"4. решење о признавању права, као ратни војни инвалиди,
који су остварили својство односно право као учесници оружаних
акција после 17. августа 1990. године и за време агресије НАТО
снага на СРЈ, односно решење о признавању права мирнодопског
војног инвалида."

Година IХ

Члан 3.
Члан 9. Одлуке мења се и гласи:
"Корисник комуналних услуга, уколико припада једној од
категорија корисника из ове Одлуке и испуњава услове за
остваривање субвенционисане цене из члана 6. ове Одлуке, може
поднети захтев за остваривање субвенционисане цене Одељењу за
друштвене делатности Градске управе Града Сомбора (у даљем
тексту: надлежно одељење)."
Члан 4.
У Одлуци члан 10. мења се и гласи:
"По утврђивању испуњености услова из члана 7. и 8. ове
Одлуке, надлежнно одељење издаје кориснику комуналних услуга
потврду о праву на субвенционисану цену комуналних услуга и
саставља списак корисника субвенционисане цене комуналних
услуга који доставља пружаоцима услуга до трећег у месецу за
претходни месец. Потврда се издаје са роком важења од једне
године. Нови захтев се може поднети најраније 30 дана пре истека
рока важења потврде. Уколико није дошло до промена, што ће се
констатовати узимањем изјаве на записник под кривичном и
материјалном одговорношћу, није потребно прилагати доказе који су
већ раније приложени."
Члан 5.
У Одлуци иза члана 12. додаје се нови члан 12а, који гласи:
"Корисници комуналних услуга, уколико припадају једној
од категорија корисника из члана 6. ове Одлуке, а који своје право
нису остварили до дана ступања на снагу ове Одлуке, могу исто
остварити код надлежног Одељења."
Члан 6.
Одбор за статутарна питања, организацију и нормативна
акта Скупштине града, утврдиће пречишћен текст Одлуке о
субвенционисању цена комуналних услуга ("Сл.лист Града
Сомбора", бр.10/2015 - у даљем тексту Одлука), на основу
припремљеног предлога Одељења за комуналне послове.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања
у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 38-2/2016-I
Дана: 16.03.2016.год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Борислав Станичков, с.р.

37. На основу члана 20., 24. и 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 4. став 2. и 5.
Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12) и
члана 38. Статута града Сомбора ("Службени лист града Сомбора",
број 2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је, на 38.
седници одржаној дана 16.03.2016. године, д о н е л а:
ОДЛУКУ
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ "УРБАНИЗАМ" И ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ СОМБОР
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко планирање "Урбанизам" и заштиту споменика културе
Сомбор ("Сл. лист града Сомбора", бр. 3/2013 и 8/2015) у члану 8.
после става 4., додаје се нови став 5. који гласи:
"За потребе Града Сомбора, предузеће може обављати
послове израде, обраде и ажурирања географско-информационог
система - ГИС-а".
Досадашњи ставови 5. и 6. постају ставови 6. и 7.
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Члан 2.
Одбор за статутарна питања, организацију и нормативна
акта Скупштине града, утврдиће пречишћен текст Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање
"Урбанизам" и заштиту споменика културе Сомбор ("Сл.лист Града
Сомбора", бр.3/2013), на основу припремљеног предлога Одељења за
комуналне послове.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
објављивања у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 350-29/2016-I
Дана: 16.03.2016.год.
Сомбор

дана од дана

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Борислав Станичков, с.р.

38. На основу чл.35. став 7. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука
УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука
УС,132/14 и 145/14) и чл. 38. Статута града Сомбора („Сл. лист града
Сомбора“, бр. 2/08, 6/13 и 4/15) Скупштина града Сомбора је, на 38.
седници одржаној дана 16.03.2016. године, д о н е л а:
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА 76 И 77 У СОМБОРУ
Члан 1.
Овом Одлуком доносе се Измене и допуне Плана детаљне
регулације блокова 76 и 77 у Сомбору (у даљем тексту : Измене и
допуне Плана детаљне регулације).
Члан 2.
Измене и допуне Плана детаљне регулације обухватају
обухвата следеће парцеле број: 20942/1,20942/15, 20943/2, 20944/1,
20944/2, 20944/3, 20945/1, 20945/2, 20945/3, 20945/4, део 28712, део
28713/2, део 28714, 28708 све К.О. Сомбор 2, 4875/7, 4875/8, 4875/9,
4875/13, 4875/77 и 4875/83 све К.О. Сомбор 1.
Члан 3.
Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова 76 и
77 у Сомбору, број техничког дневника 20/2015, израђене од стране
ЈП „Урбанизам“ Сомбор, саставни су део ове Oдлуке.
Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације је
планско дефинисање правила уређења и правила грађења у функцији
рационалнијег просторног коришћења парцела које се према Плану
детаљне регулације блокова 76 и 77 у Сомбору (Сл. лист града
Сомбора бр.2/2014 ) налазе у зони „блока 76 „– урбанистичка целина
„Б“.
Члан 5.
За Измене и допуне Плана детаљне регулације у складу са
чланом 11. Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације блоквоа 76 и 77 у Сомбору („Сл. лист града Сомбора“, бр.
3/2015), а према Решењу о неприступању стратешкој процени утицаја
на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације
блокова 76 и 77 у Сомбору донетом од стране Одељења закомуналне
послове градске управе града Сомбора бр. 501-41/2015-V од
28.04.2015.године по претходно прибављеном мишљењу органа
надлежног за послове заштите животне средине Градске управе града
Сомбора бр. V-501-35/2015 од 21.04.2015.године није обавезна израда
стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне
регулације на животну средину.
Члан 6.
Измене и допуне Плана детаљне регулације састоје се из:
текстуалног дела који се објављује у Службеном листу града
Сомбора и графичких прилога.
Текстуални део обухвата следеће
делове: општа
документација, полазне основе плана, правила уређења, правила
грађења и спровођење.

Број 3 - 16.03.2016.

Графички део плана обухвата следеће прилоге: геодетска
подлога са границом обухвата плана (размера 1/2500), ортофото
подлога са границом обухвата плана (размера 1/2500), приказ
власништва – корисника на простору обухвата плана
(размера
1/2500), анализа постојећег стања (размера 1/2500), концепција
уређења и типологија карактеристичних зона и целина (размера
1/1000), планско решење регулације и нивелације јавних површина
(размера 1/1000), планско решење јавне инфраструктурне мреже
(размера1/1000), планско уређење зелених површина (размера 1/1000)
, карактеристични попречни профили.
Члан 7.
По доношењу, Измене и допуне Плана детаљне регулације
се ради потписивања, оверавања и архивирања израђују у пет
примерака у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику.
Све примерке Измене и допуне Плана детаљне регулације
у аналогном облику пре оверавања потписују: овлашћено лице
предузећа које је израдило план, одговорни урбаниста који је
руководио израдом плана и овлашћено лице органа надлежног за
његово доношење.
Члан 8.
Потписане Измене и допуне Плана детаљне регулције у
аналогном облику оверавају: предузеће које је израдило план,
одговорни урбаниста који је руководио израдом плана и орган
надлежан за његово доношење.
Члан 9.
Један примерак потписаних и оверених Измена и допуна
Плана детаљне регулације у аналогном облику и један примерак у
дигиталном облику чува се у архиви Скуптшине града Сомбора.
По један примерак потписаних и оверених Измена допуна
Плана детаљне регулације у аналогном облику и један примерак у
дигиталном облику доставља се органу надлежном за његово
спровођење, обрађивачу и ЈП „Дирекција за изградњу града
Сомбора“ Сомбор.
Члан 10.
Након доношења ове Одлуке обезбеђује се увид јавности у
Измене и допуне Плана детаљне регулације објављивањем Измена и
допуна Плана детаљне регулације на званичној интернет страници
града Сомбора, и у згради Скупштине града Сомбора.
Члан 11.
Након ступања на снагу ове Одлуке, Измене и допуне
Плана детаљне регулације ће бити достављене Републичком
геодетском заводу ради евидентирања у Централном регистру
планских докумената.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у Службеном листу града Сомбора.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 350-30/2016-I
Дана: 16.03.2016.год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Борислав Станичков, с.р.

39. На основу члана 77., члана 78. и члана 92. став 2. и став
4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и
103/15) и члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града
Сомбора" бр. 2/08, 6/13 и 4/15), Скупштина града Сомбора je на 38.
седници одржаној дана 16.03.2016. године, д о н е л а
OДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ
РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
За Завршни рачун буџета града Сомбора за 2015. годину
ангажоваће се екстерна ревизија.
Задужују се стручне службе Градске управе да спроведу
законом предвиђен поступак избора екстерне ревизије Завршног
рачуна буџета града Сомбора за 2015. годину.
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Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Сомбора''.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 47-1/2016-I
Дана: 16.03.2016.год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Борислав Станичков, с.р.

40. На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013) и
члана 38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр.
2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је, на 38. седници
одржаној дана 16.03.2016. године, д о н е л а
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР" У ДОРОСЛОВУ
I
Из Школског одбора ОШ "Петефи Шандор" Дорослово
РАЗРЕШАВА СЕ:
Жељко Стојановић из Дорослова, из реда оснивача
II
У Школски одбор ОШ "Петефи Шандор" Дорослово
ИМЕНУЈЕ СЕ:
Игор Нишевић из Дорослова, из реда оснивача
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-60/2016-I
Дана: 16.03.2016.год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Борислав Станичков, с.р.

41. На основу члана 54. и 55. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 55/2013) и члана 38.
Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 2/2008, 6/2013
и 4/2015), Скупштина града Сомбора је, на 38. седници одржаној дана
16.03.2016. године, д о н е л а
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У СРЕДЊОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ У СОМБОРУ
I
Из Школског одбора Средње економске школе Сомбор
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:
Оливера Мијић, из реда родитеља
Ласло Херман, из реда родитеља
II
У Школски одбор Средње економске школе Сомбор
ИМЕНУЈУ СЕ:
Борис Војновић, из реда родитеља
Елизабета Немода, из реда родитеља
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-61/2016-I
Дана: 16.03.2016.год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Борислав Станичков, с.р.

42. На основу члана 52. става 2. Закона о јавним
предузећима ("Сл.гл. РС", бр.15/2016), члана 46. став 3. и 4. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање
"Урбанизам" и заштиту споменика културе Сомбор ("Службени лист
Града Сомбора" бр. 3/2013 и 8/2015) и члана 38. Статута Града
Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008, 6/2013 и
4/2015), Скупштина града Сомбора је, на 38. седници одржаној дана
16.03.2016. године, д о н е л а

Број 3 - 16.03.2016.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ „УРБАНИЗАМ“
И ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СОМБОР
I
БОРИС ЂУРКОВИЋ из Сомбора, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко
планирање "Урбанизам" и заштиту споменика културе Сомбор, са
16.03.2016. године, до именовања директора, а најдуже на период до
годину дана.
II
Ставља се ван снаге Решење број 02-277/2015-I од
20.10.2015.год.
III

Сомбора".

Ово Решење објавити

РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-62/2016-I
Дана: 16.03.2016.год.
Сомбор
Сомбор

у "Службеном листу града

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Борислав Станичков, с.р.

Страна 29

Р.бр.

Службени лист града Сомбора

Акта Скупштине града

Бр./Стр.

35. Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта ......................3/26
36. Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о
субвенционисању цена комуналних услуга ..................................3/26
37. Одлука о другим изменама и допунама о оснивању Јавног
предузећа за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“
и заштиту споменика културе .........................................................3/26
38. Одлука о доношењу измена и допуна Плана детаљне
регулације блокова 76 и 77 у Сомбору ...........................................3/27
39. Одлука о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна
буџета града Сомбора за 2015. годину ............................................3/27
40. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у
ОШ „Петефи Шандор“ у Дорослову ..............................................3/28
41. Решење о разрешењу и именовању два члана Школског
одбора у Средњој економској школи у Сомбору .........................3/28
42. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног
предузећа за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“
и заштиту споменика културе Сомбор ..........................................3/28
Прилог
- Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова 76 и 77

Издавач: Скупштина града Сомбора
- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 - цена појединачног примерка је 450,00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број 84025640-32 који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор,
- штампа Скупштина града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примера
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