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Представници ЈКП „Простор“ присуствовали 
су 18. ванредној седници Скупштине 

Пословног удружења „Пијаце Србије”, одржане 
у Београду. Главна тема била је разматрање 
актуелних питања у овој комуналној делатности, 
као и предлог радне верзије Уредбе о садржини, 
начину и условима за отпочињање комуналних 
делатности. Чланови Скупштине су подржали 
предлог пројекта „Гарантовано домаће – пијаце 
Србије”, који има за циљ очување пијачне 
делатности и побољшање понуде на пијацама. 
За очување пијачне делатности и побољшање 
понуде било би веома значајно да се законским 
и подзаконским решењима пољопривредним 
произвођачима омогући да у својим газдинствима 
од својих сировина праве нове вредности и 
пласирају их као своје производе на пијацама. 
Замисао је да се изврши сертификација и 

означавање пољопривредних произвођача који 
своје производе продају на пијацама, како би се 
истакла и нагласила вредност домаће производње. 
На састанку су били презентовани резултати 
истраживања спроведених у мају у шест градова 
(7 кључних пијачних управа). Резултати говоре 
да је више од половине анкетираних произвођача 
заинтересовано за пројекат, а више од три 

четвртине испитаника сматра да је сертификовање 
и означавање домаћих произвођача корисно, како 
за властито пословање, тако и за будућност 
пијаца и пијачне делатности. 

Према речима Горана Нонковића, директора 
„Простора“, састанак је веома значајан за пијачне 
делатности и развој пијаца у граду Сомбору, 
као и у смислу заштите корисника пијачних 
делатности. 

СА СВИХ СТРАНА

Na 

svečanoj 
konferen-
ciji održa-
noj 14. ju-
la u Skup-
štini Au-
tonomne 
Pokrajine 
Vojvodi-
ne, pot-
pisani su 
ugovori za 
9 od uku-
pno 24 pro-
jekata pri-
hvaćenih u 
sklopu pr-
vog poziva 
za dostavu projektnih 
predloga Interreg IPA 
programa prekogra-
nične saradnje Hr-
vatska – Srbija. Vred-
nost ugovorenih proje-
kata iznosi 7,6 milio-
na evra. Od 127 pri-
javljenih projekata, 
zajednički odbor za 
praćenje je na osno-
vu prvog poziva za fi -
nansiranje odabrao 24 
projekta ukupne vred-
nosti preko 18 milio-
na evra. Zavod za jav-
no zdravlje Sombor je 
takođe potpisao ugo-
vor i vodeći je partner 
(LP) projekta preko-
granične saradnje pod 
nazivom „Mosquito 
Control in Cross-bor-
der Area (HR-RS54) 
MOS-Cross”, koji je 
dobio mogućnost su-
fi nansiranja. 

Glavni cilj projek-
ta je kontrola koma-
raca u zajedničkom 
prekograničnom po-
dručju Osiječko-ba-

ranjske i Vukovarske 
županije sa hrvatske 
strane, te ZBO okru-
gu (Sombor, Apatin 
i Odžaci), sa srp-
ske strane. U okviru 
projekta će se  izvršiti 

mapiranje legla ko-
maraca (zajednička 
prekogranična mapa), 
analiza zaraženosti i 
suzbijanja komaraca. 
Biće izvršeno smanje-
nje izvora komaraca i 
redukcija broja odra-
slih komaraca kroz 
mere koje su ekološ-
ki prihvatljive. Kroz 
koordinisani pristup i 
mere kontrole komara-
ca tretmani ć e pomoć i 
u otklanjanju nastan-

ka pretnje pojave bo-
lesti koje se prenose 
komarcima (groznica 
Zapadnog Nila i ZIKA 
virus). Tokom projekta 
u zavodima će se for-
mirati laboratorije za 

praćenje zaraženosti 
komaraca. Predviđe-
ne su i pojedinač-
ne mere u doma-
ćinstvima kroz dis-
tribuciju bioloških 
proizvoda građani-
ma uz uputstvo za 
njihovo korišćenje. 
Projektne aktivnosti 
će trajati 27 meseci, 

a već su počele 15. ju-
la ove godine. 

Partneri sombor-
skom Zavodu za jav-
no zdravlje u realiza-
ciji projekta su: Fond 
„Evropski poslovi“, 
AP Vojvodina i Za-
vod za javno zdrav-
stvo Osiječko-baranj-
ske županije iz Hrvat-
ske.

Prim. mr sc. dr 
Dragoslava Čubrilo, 
projekt menadžer

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POTPISAO 
UGOVOR O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI

KONTROLA KOMARACA U 
ZAJEDNIČKOM PODRUČJU

Ugovor su potpisali dr Srđan Merei, direktor 
ZZJZ i  Stela Arneri, ispred Ureda za upravljanje 

programima saradnje i regionalni razvoj u Agenciji 
za regionalni razvoj Republike Hrvatske

U „Joga centru” u Somboru u toku je VIII 
Međunarodni kurs za joga trenere u kome 

učestvuje 33 polaznika iz Slovenije, Hrvatske, BiH, 

Srbije, Crne Gore, teritorije Kosova, Makedonije, 
Austrije i Rusije. Kurs traje tri nedelje i polaznici 
dobijaju obuku iz hatha joge, joge za trudnice, joge za 

decu, XXL joge, meditacije, anatomije, fi ziologije, joga 
fi lozofi je i psihologije. Osim obuke, polaznici imaju i 
organizovane izlete i druženja.

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ПОСЛОВНОГ УДРУЖЕЊА 
„ПИЈАЦЕ СРБИЈЕ”

ПРОЈЕКАТ 
„ГАРАНТОВАНО ДОМАЋЕ“

Град Сомбор     ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Број:  350-48/2017-V, Сомбор: 20. 7. 2017. год.
На основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник  РС” 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) у вези са чл. 
83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Сл. гласник РС”, бр 64/15) Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе Града Сомбора, оглашава:

Ј А В Н У    П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКУ

РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПЛАНИРАНОГ ВИШЕПОРОДИЧНОГ
СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+2+ПК

НА КАТ. ПАРЦ. БР. 7467/1 К.О. СОМБОР I
(наручилац пројекта Лукић Драган, Сомбор, Војничка 25.)

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ће се одржати у 
периоду од 21. до 28. јула 2017. год., сваког 
радног дана од 8 до 14 часова у згради Градске 
управе Града Сомбора, Трг цара Уроша број 1 - 
канцеларија бр.143/I.

2. Носилац израде предметног Урбанистичког 
пројекта (број 22/17 из јула 2017.) је „Urban 
planning”  д.о.о. Апатин, ул. Раде Кончара бр.34.

3. Лице овлашћено за давање потребних обаве-
штења о садржају јавне презентације је Едит 
Шод, дипл.инж.грађ.

4. Позивају се заинтересована правна и физи-
чка лица да у току времена одређеног за 

презентацију изврше увид у изложени 
урбанистички пројекат, као и да у току трајања 
јавне презентације доставе своје примедбе 
и сугестије у писаном облику на Писарници 
Одељења за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Сомбора, 
Сомбор, Трг цара Уроша бр.1. (шалтер 11/12 у 
приземљу зграде „Жупанија”), закључно са 
28. 7. 2017. године.

5. Писане примедбе и сугестије достављене у 
току јавне презентације разматра Комисија за 
планове Града Сомбора.
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