Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
Сомбор

НАЦРТ

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09,
81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС и 50/13- одлука УС, 98/13-одлука
УС, 132/14 и 145/14 и 83/2018) и члана 38.Статута Града Сомбора ("Службени лист града
Сомбора", број 22/2016 –пречишћен текст), Скупштина града Сомбора је на _____ седници
одржаној дана _______________ д о н е л а

ОДЛУКУ
О ДРУГИМ ИЗМЕНЕМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ
ГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о уређењу града („Службени лист града Сомбора“, број 8/2017, 2/2018 и
11/2018-др.одлуке) у члану 13. брише се тачка 5.
Члан 2.
У члану 14. став 6. мења се и гласи:
„Ималац одобрења је дужан да плати накнаду за коришћење јавне површине у складу
са решењем Оделења локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора“.
Члан 3.
У члану 15. у ставу 1. тачка 3. мења се и гласи:
„3. доказ о уплати накнаде за коришћење јавне површине, ако је имао одобрење за
заузеће јавне површине у претходном периоду.“
Члан 4.
У члану 16. у ставу 1. тачка 1. мења се и гласи:
„1. не плати накнаду за коришћење јавне површине у року утврђеном у решењу
Одељења локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора.“
Став 3. мења се и гласи:
„У случају из става 1.овог члана ЈКП “Простор“ покреће поступак по службеној
дужности на основу података Одељења локалне пореске администрације, записника
надлежног инспектора и доноси решење о укидању одобрења.“
Члан 5.
У члану 36. став 4. мења се и гласи:
„Справе из става 1. овог члана морају испуњавати захтеве и услове из Правилника о
безбедности дечјих игралишта.“
Члан 6.
Члан 70. мења се и гласи:

„Изузетно Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове
Градске управе Града Сомбора, може да на захтев заинтересованог лица одобри пролаз,
односно пролаз и заустављање возилима у пешачкој зони:
1. возилима којима се врши достава односно снабдевање предузећа, продавница,
угоститељских објеката и радњи, и то сопственим возилима или на основу уговора о
снабдевању, највеће дозвољене масе 3,5 тоне ,у времену од 07,00 до 10,00 часова;
2. возилима инвалида, дистрофичара, параплегичара и лица сродних обољења код
којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета од
60 и више процената и којима возило служи за личну употребу, у времену од 00,00 до 24,00
часа;
3. станарима-власницима путничког возила са пријављеним местом пребивалишта у
подручју пешачке зоне које исто користе за сопствене потребе, под условом да имају гаражу
или паркинг место на пријављеном месту пребивалишта у времену од 07,00 до 09,00 и од
19,00 до 21,00 час;
4. возилима која за потребе власника објеката у пешачкој зони врше селидбу, доставу
беле технике, намештаја, огревног материјала и сл., највеће дозвољене масе 3,5 тоне, у
времену од 08,00 до 10,00 часова ;
5. возилима која снабдевају банке и мењачнице са готовим новцем у времену од 08,00
до 17,00 часова;
6. возилима за потребе грађења, извођења радова на адаптацији, санацији,
реконструкцији и одржавању објеката, највеће дозвољене масе 3,5 тоне, у времену од 05,30 до
07,30 часова и од 12,00 до 16,00 часова;
7. возилима других физичких или правних лица за које се утврди да у конкретној
ситуацији имају потребу за улазак возилом у пешачку зону у случају одржавања јавних
манифестација.
Изузетно у случају да се у пешачкој зони врше грађевински и други радови такве
врсте где постоји потреба за приступом возила веће укупне масе од максимално дозвољене,
надлежни орган из става 1. овог члана може решењем да одобри улазак у пешачку зону за
возило чија највећа дозвољена маса не прелази 5 тона“.
Члан 7.
Члан 73. мења се и гласи:
„Подносилац захтева за издавање одобрења из чл. 70. ове одлуке дужан је да уз захтев
приложи:
- фотокопију саобраћајне дозволе као доказ о власништву возила;
- доказ о оснивању радње за обављање одговарајуће делатности, односно доказ о
уписаној делатности у Регистар привредних субјеката (чл. 70. тачка 1. ове одлуке);
- медицинска документација (чл. 70. тачка 2. ове одлуке);
- фотокопију личне карте као доказ о пребивалишту у пешачкој зони; за гаражу доказ о
власништву, односно закупу; за паркинг место оверену сагласност свих сувласника, односно
корисника на парцели (чл. 70. тачка 3. ове одлуке);
- грађевинску дозволу односно други одговарајући акт Одељења за просторно
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора за извођење
грађевинских радова, у складу са законом којим се уређује изградња објеката (чл. 70. тачка 6.
ове одлуке);
- доказ о уплати градске административне таксе.“
Члан 8.
Члан 75. мења се и гласи:
„Возилима којима је издато одобрење из чл. 70. ове одлуке забрањено је паркирање и
кретање брзином већом од брзине кретања пешака.

