
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА

Број   1  .                                                  Сомбор, 1  9  .0  2  .200  9  . године                                           Година   II  

1.
На основу члана 65. тачка 10. Закона о буџетском систему, 

Скупштина  града  Сомбора  је,  на  7.  седници  одржаној  дана 
19.02.2009. године, донела

О Д Л У К У

I
За Завршни рачун буџета Града Сомбора за 2008. годину 

ангажоваће се екстерни ревизор.
Задужују се стручне службе Градске управе да спроведу 

поступак  јавне  набавке  мале  вредности  за  ангажовање  екстерног 
ревизора Завршног рачуна буџета Града Сомбора за 2008. годину.

II
Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  листу  Града 

Сомбора".

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 47-6/2009-II ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

2.
На основу члана 4. и 13. Закона о јавним службама ("Сл. 

гласник РС" бр.  42/91 и 71/94),  Закона о делатностима од општег 
интереса у области културе ("Сл. гласник РС" бр. 49/92), Закона о 
културним добрима ("Сл. гласник РС" бр. 71/94), Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС" бр. 9/02 и 87/02), Решења о утврђивању 
територије  архива ("Сл. гласник РС" бр.  7/96),  члана 20. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.129/07), члана 5. Закона о 
утврђивању  одређених  надлежности  Аутономне  покрајине  ("Сл. 
гласник РС" бр. 6/2002), члана 14. и 38. Статута Града Сомбора ("Сл. 
лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града је, на 7. седници 
одржаној дана 19.02.2009. године донела 

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СОМБОР

Члан 1.
Историјски  архив  Сомбор  (у  даљем  тексту:  Историјски 

архив) је Установа јавне службе од посебног друштвеног интереса, 
која  је  основана  Решењем  ГНО  Сомбор,  бр.  24360/51,  децембра 
1952. године. 

Скупштина општине Сомбор је преузела права и обавезе 
оснивача  према  Историјском  архиву  Одлуком  бр.  022-6/91  од 
16.05.1991. године.

Овом  Одлуком  се  регулишу  и  усклађују  обавезни 
елементи оснивачког акта са законом.

Члан 2.
Назив Историјског архива је: Историјски архив Сомбор. 
Историјски архив је правно лице.
Седиште Историјског архива је у Сомбору, ул. Трг цара 

Лазара бр. 5.
Члан 3.

Историјски архив је установа из области културе која је 
основана ради заштите, чувања, сређивања, обраде и презентовања 
архивске грађе за територију града Сомбора и општина Апатин, 
Кула, Оџаци и Бач.

Делатност Историјског архива је:
92512 - ДЕЛАТНОСТ АРХИВА
Ова делатност обухвата:
- делатност јавних архива за опште и посебне кориснике 

као што су студенти, научници, наставно особље и чланови,
- организовање збирки, 
- израда каталога и др.
22110 - ИЗДАВАЊЕ КЊИГА, БРОШУРА, МУЗИЧКИХ 

КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА
 22130 - ИЗДАВАЊЕ ЧАСОПИСА И СЛИЧНИХ 

ПЕРИОДИЧНИХ ИЗДАЊА

Члан 4.
Историјски  архив  стиче  средства  за  остваривање  своје 

делатности у складу са Законом, и то:
1. из средстава буџета  града Сомбора и општина 

                Апатин,Кула,Оџаци и Бач,
2. из средстава покрајинског и републичког буџета,
3. из сопствених прихода остварених обављањем своје 
делатности, 
4. спонзорства и донација,
5. из других извора.

Члан 5.
Органи Историјског архива су:
1. Директор,
2. Управни одбор,
3. Надзорни одбор.

Члан 6.
Радом  и  пословањем  Историјског  архива  руководи 

директор.
Директора  именује  и  разрешава  Аутономна  покрајина 

преко својих органа, након спроведеног конкурсног поступка.
Скупштина  града  Сомбора,  као  оснивач  даје  предлог  и 

мишљење  надлежном  органу  Аутономне  покрајине  о  именовању 
директора Историјског архива.

Дирекотор  обавља  послове  утврђене  Законом,  овом 
Одлуком и Статутом Историјског архива Сомбор.

За директора може бити именовано лице које има:
- високу стручну спрему, друштвеног смера;
- пет година радног искуства у струци.

Члан 7.
Директор Историјског архива може бити разрешен и пре 

истека  времена  на  које  је  именован  у  случајевима  предвиђеним 
Законом.

Поступак  и  разрешење  директора  Историјског  архива 
покреће  оснивач  по  својој  иницијативи  или  на  иницијативу 
Управног одбора Историјског архива.

О  разрешењу  директора  Историјског  архива  одлучује 
Аутономна  покрајина  преко  својих  органа,  уз  мишљење  и  на 
предлог Оснивача. 

Члан 8.
До  именовања  директора  по  расписаном  конкурсу 

Аутономна  покрајина  преко  својих  органа  ,на  предлог  и  уз 
мишљење Оснивача, може именовати вршиоца дужности директора.

За  вршиоца  дужности  директора  може  бити  именовано 
лице најдуже шест месеци.

Права, обавезе и одговорности директора односе се и на 
вршиоца дужности директора.

Члан 9.
Орган управљања Установе је Управни одбор.
Управни одбор има 7 чланова, укључујући и председника.
Председника  и  чланове  Управног  одбора  Установе 

именује и разрешава Аутономна покрајина преко својих органа.
Управни одбор чине: 
-  5  представника  оснивача  ,  од  којих  3 представника 

предлаже  Одбор  за  кадровска  и  административна  питања 
Скупштине  града  Сомбора,  а  2  представника  предлаже 
Министарствао надлежно за послове културе,

- 2 представника из реда запослених који се предлажу на 
начин утврђен  Статутом установе.

Аутономна  покрајина  преко  својих  органа  одлучује  о 
предлогу овлашћених предлагача у целини.

Чланови  Управног  одбора  именују  се  на  период  од  4 
године и могу бити поново бирани.

Члан 10.
Управни одбор:
1.  Доноси  Статут  Историјског  архива  уз  сагласност 

оснивача.
2. Одлучује о пословању Историјског архива.
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3. Доноси годишњи програм рада Историјског архива.
4.  Усваја  извештај  о  пословању,  годишњи  обрачун  и 

финансијски план.
5. Одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом.
6. Предлаже директору акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места Установе.
7.  Даје  смернице  директору  за  остваривање  пословне 

политике.
8.  Даје  претходно  одобрење  за  отуђење  основних 

средстава.
9. Расписује конкурс за избор и именовање директора
10.  Доноси  Одлуку  о  ценама  услуга  заштите,  чувања, 

сређивања и обраде архивске грађе,на предлог Директора.
11.  Врши  друге  послове  утврђене  овом  Одлуком  и 

Статутом.
Члан 11.

Надзорни  одбор  је  орган  надзора  над  законитошћу  у 
пословању Установе.

Председника  и  чланове  Надзорног  одбора  Установе 
именује и разрешава Аутономна покрајина преко својих органа.

Надзорни  одбор  има  5 чланова,  укључујући  и 
председника.

Надзорни одбор чине: 
-3  представника  оснивача,  од  којих  два  представника 

предлаже  Одбор  за  кадровска  и  административна  питања  града 
Сомбора, а једног представника предлаже Министарство надлежно 
за послове културе,

-2 представника из реда запослених који се предлажу на 
начин утврђен  Статутом установе.

Аутономна  покрајина  преко  својих  органа  одлучује  о 
предлогу овлашћених предлагача у целини.

Чланови Надзорног одбора именују се на период 4 године 
и могу поново бити бирани.

Члан 12.
Надзорни одбор:
1. Врши надзор над законитошћу пословања Установе.
2. Прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да 

ли су сачињени у складу са прописима.
3. Утврђује да ли се пословне књиге и друга документа 

Историјског архива воде уредно и у складу са прописима и може их 
дати на вештачење.

4. Извештава о годишњим рачуноводственим исказима и 
извештајима о пословању Историјског архива који се подносе 
Оснивачу.

5. Разматра извештај ревизора.
6. Доноси пословник о свом раду.
7. Обавља и друге послове утврђене Законом, Одлуком о 

оснивању и Статутом.

Члан 13.
Стручно  веће  Историјског  архива  се  оснива  ради 

разматрања  стручних  питања  за  обављање  и  унапређивање 
делатности Историјског архива.

Стручно веће Историјског архива је саветодавни орган у 
чијем раду учествују стручни радници архива.

Одлуку о оснивању и делокруг рада стручног већа доноси 
и утврђује директор.

Члан 14.
Стручно веће:
- конципира програмску политику Историјског архива,
- предлаже планове рада и програме стручног развоја 

Историјског архива,
- даје предлоге за организацију стручног рада Историјског 

архива,
- предлаже мере за стручно усавршавање радника,
- предлаже набавку потребне техничке опреме.

Члан 15.
Скупштина града као оснивач :
- разматра  годишње извештаје о раду и финансијском 

пословању и усваја исте;
- даје сагласност на годишњи програм рада;
- даје сагласност на статусне промене;
- даје сагласност на промену делатности, промену 

седишта и назив Установе.

Члан 16.
Историјски архив је дужан да:

-  оснивачу  подноси  годишњи  извештај  о  раду  и 
финансијском пословању и програм рада;

- за статусне промене, промене и проширење делатности, 
као и за промене седишта тражи пртетходну сагласност оснивача.

 
Члан 17.

Градоначелник   као  извршни  орган  и  Скупштина  града 
Сомбора као оснивач имају право да наложе контролу пословања 
установе и траже подношење извештаја о раду установе.

Члан 18.
Статутом Историјског архива ближе се одређује делокруг 

рада  и  унутрашња  организација  Историјског  архива,  заступање, 
представљање, права, обавезе и одговорности запослених, доношење 
општих аката и друга питања од значаја за пословање Историјског 
архива.

Члан 19.
Скупштина града  као оснивач даје сагласност на Статут 

Историјског архива.
Градоначелник  даје сагласност на акт којим се утврђује 

број и структура запослених.
            Колективни уговор код послодавца закључују овлашћени 
представник Оснивача, репрезентативни синдикат и директор.

Члан 20.
Обавезује се  Историјски архив, да у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке усагласи статут са истом. 

Члан 21.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 022-1/2009-VII ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

3.
На  основу  члана  453.  Закона  о  привредним  друштвима 

("Сл.  гласник РС" бр.  125/2004),  члана 4. став 3.  Закона о јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег  интереса  ("Сл. 
гласник РС" бр.  25/2000,  25/2002 и 107/2005)  и  члана 38.  Статута 
Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008), на 7. седници 
Скупштине града Сомбора одржаној дана 19.02.2009. године, донета 
је

О Д Л У К А
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ВОДОКАНАЛ" СОМБОР

Члан 1.
Одлуком  о  другим  изменама  и  допунама  Одлуке  о 

усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа 
"Водоканал"  Сомбор  ("Сл.  лист  Општине  Сомбор"  бр.  7/2005  и 
5/2007), у члан 6. иза задње алинеје додају се следеће алинеје које 
гласе:

- 52740 Оправка на другом месту непоменута
- оправка и баждарење водомера

- 72300 Обрада података
- 741     Правни, рачуноводствени и књиговодствени
             послови, консалтинг и холдинг послови
- 74202 Пројектовање грађевинских и других објеката
- 74203 Инжењеринг
- 74204 Остале архитектонске и инжењерске активности и
              технички савети
- 74300 Техничко испитивање и анализа.

Члан 2.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 023-42/2008-V ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р
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4.
На основу члана  50. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС" бр. 129/2007) и члана 31. Пословника Скупштине града 
Сомбора  ("Сл.  лист  Града  Сомбора"  3/08),  Скупштина  Града 
Сомбора је, на 7. седници одржаној 19.02.2009. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

I
СНЕЖАНИ  ПЕРИШКИЋ,  дипл.  правнику,  престаје 

функција члана Градског већа Града Сомбора на сталном раду, дана 
19.02.2009. године, подношењем оставке. 

II
Ово  Решење  објавити  у  "Службеном  листу  Града 

Сомбора".

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-70/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

5.
На основу члана 32. став 1., тачка 12., члана 45. и 66. става 

5. Закона о локалној  самоуправи  ("Сл.  гласник РС" бр.  129/2007), 
Скупштина Града Сомбора је,  на  7.  седници одржаној  19.02.2009. 
године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА СОМБОРА

I
МАТА  МАТАРИЋ,  инж.  орг.  рада,  бира  се  за  члана 

Градског  већа  Града  Сомбора,  са  19.02.2009.  године,  до  истека 
мандатног периода. 

II
Избором за члана Градског већа, Мати Матарићу престаје 

мандат одборника у Скупштини града Сомбора.

III
Ово  Решење  објавити  у  "Службеном  листу  Града 

Сомбора".

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-71/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

6. 
На  основу  члана  48.  и  члана  56.  став  6.  и  7.  Закона  о 

локалним  изборима  ("Сл.  гласник  РС"  бр.  129/07)  и  Извештаја 
Одбора  за  кадровска  и  административна  питања  и  радне  односе, 
Скупштина Града Сомбора је,  на  7.  седници одржаној  19.02.2009. 
године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I
Потврђује  се  мандат  одборника  Скупштине  града 

Сомбора, кандидату за одборника изабраном на изборима одржаним 
11.05.2008. године:

• ДАЛИБОРУ  СТЕВАНЧЕВУ, са  изборне  листе 
Демократска странка – Борис Тадић.

II
Мандат  одборника  почиње  да  тече  даном  потврђивања 

мандата.
III

Ово  Решење  објавити  у  "Службеном  листу  Града 
Сомбора".

IV
Против овог Решења може се изјавити жалба Окружном 

суду у Сомбору у року од 48 часова од дана доношења.

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-72/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

7.
На основу члана 52., 53. и 54. Закона о основама система 

образовања («Сл. гласник РС» бр. 79/05, 81/05 и 83/05) и члана 38. 
Статута  Града  Сомбора  («Сл.  лист  Града  Сомбора»  бр.  2/2008), 
Скупштина  града  Сомбора  је,  на  7.  седници  одржаној  дана 
19.02.2009. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ 

ШКОЛЕ СОМБОР

I
У  Школском  одбору  Средње  пољопривредно-

прехрамбене школе Сомбор разрешавају се:
1. Александар  Пап,  члан  из  реда  представника  локалне 

самоуправе,
2. Карло Маћуш, члан из реда запослених,
3. Саша Свркота, члан из реда Савета родитеља,
4. Мица Јосић, члан из реда Савета родитеља.

II
У  Школски  одбор  Средње  пољопривредно-прехрамбене 

школе Сомбор именују се:
1. Јене  Јанковић,  за  члана  из  реда  представника  локалне 

самоуправе,
2. Живојин Јосић, за члана из реда запослених,

3. Никола Лугумерски, за члана из реда Савета родитеља,

4. Велибор Радовановић, за члана из реда Савета родитеља.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Града Сомбора".

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-73/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

8.
На  основу  члана  10.  Одлуке  о  оснивању  Фонда  за 

противпожарну  заштиту  Општине  Сомбор  («Сл.  лист  Општине 
Сомбор»  бр.  1/95),  члана  19.  Статута  фонда  за  противпожарну 
заштиту Општине Сомбор («Сл. лист Општине Сомбор» бр. 1/95) и 
члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" 
бр.  2/08),  Скупштина  града  Сомбора  је,  на  7.  седници  одржаној 
19.02.2009. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ

I
У  Управни  одбор  Фонда  за  противпожарну  заштиту 

именују се:
1. Јосип Кризманић, за председника,

2. Срђан Вукелић, за заменика председника,

3. Маринко Радин, за члана,

4. Жељко Вуковић, за члана,

5. Петер Фингелт, за члана,

6. Ото Олах, за члана,

7. Милан Станковић, за члана.

II
Ступањем  на  снагу  овог  Решења  престаје  мандат 

члановима  Управног  одбора  Фонда за  противпожарну заштиту из 
претходног сазива.

III
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Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у «Службеном листу Града Сомбора».

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-74/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

9.
На основу члана 10. Одлуке о оснивању Фонда за развој 

пољопривреде општине Сомбор («Сл.  лист  Општине Сомбор» бр. 
10/2005) и члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града 
Сомбора"  бр.  2/08),  Скупштина  града  Сомбора  је,  на  7.  седници 
одржаној 19.02.2009. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

I
У Управни одбор Фонда за развој пољопривреде именују 

се са 19.02.2009. године следећа лица:
1. Зоран Депалов, за председника,
2. Далибор Стеванчев, за члана,
3. Славко Медић, члан,
4. Јожеф Мако, члан,
5. Едвард Шерко, члан.

II
Ступањем  на  снагу  овог  Решења  престаје  мандат 

члановима  Управног  одбора  Фонда за  противпожарну заштиту из 
претходног сазива.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се 

у «Службеном листу Града Сомбора».

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-75/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

10.
На  основу  члана  4.  Одлуке  о  оснивању  Фонда  «Лаза 

Костић» општине Сомбор за стипендирање ученика и студената и 
подстицање стваралаштва младих («Сл. лист Општине Сомбор» бр. 
5/96)  и  члана  38.  Статута Града  Сомбора ("Службени  лист  Града 
Сомбора"  бр.  2/08),  Скупштина  града  Сомбора  је,  на  7.  седници 
одржаној 19.02.2009. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДА «ЛАЗА КОСТИЋ» СОМБОР

I
               У Управни одбор Фонда «Лаза Костић» Сомбор именују се:

1. Милан Гардијан, за председника,

2. Иван Каран, за члана,

3. Ђуро Буловић, за члана,

4. Жофика Прибила, за члана,

5. Снежана Вишекрунић, за члана.

II
Ступањем  на  снагу  овог  Решења  престаје  мандат 

члановима  Управног  одбора  Фонда  "Лаза  Костић"  Сомбор  из 
претходног сазива.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у «Службеном листу Града Сомбора».

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-76/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.

     С о м б о р

11.
На  основу  члана  9.  Одлуке  о  оснивању  ЈКП  "Паркинг 

сервис  Сомбор"  Сомбор  ("Службени  лист  Општине  Сомбор"  бр. 
12/2005)  и  члана  38.  тачка  9.  Статута Града  Сомбора ("Службени 
лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 7. 
седници одржаној 19.02.2009. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР" СОМБОР

I
У Управни одбор ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, 

са 19.02.2009. године, именују се из реда запослених, на мандатни 
период од четири године или до разрешења:

1. Ненад Ћелић, за члана,

2. Мирјана Тешић-Ђурић, за члана.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Града Сомбора".

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-77/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

12.
На  основу  члана  15.  Одлуке  о  оснивању  Апотеке  у 

Сомбору  ("Сл.  лист  Општине  Сомбор"  бр.  10/2006)  и  члана  38. 
Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/08), 
Скупштина града  Сомбора  је,  на  7.  седници  одржаној  19.02.2009. 
године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ "НАРОДНА" СОМБОР

I
У  Управном  одбору  Апотеке  "Народна"  Сомбор 

разрешава се:
• Владимир Борђошки, члан.

II
У Управни одбор Апотеке "Народна" Сомбор именује се:

• Мирослав Лојен, представник оснивача, за члана.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Града Сомбора". 

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-78/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

13.
На основу члана 14. Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција за 

изградњу  Града  Сомбора"  Сомбор  ("Службени  лист  Општине 
Сомбор"  бр.  9/07  и  "Службени  лист  Града  Сомбора"  бр.  3/08)  и 
члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града 
Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 7. седници 
одржаној 19.02.2009. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА 
СОМБОРА" СОМБОР
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I
У  Управном  одбору  ЈП  "Дирекција  за  изградњу  Града 

Сомбора" Сомбор, разрешава се:
• Милан Гардијан, члан.

II
У  Управни  одбор  ЈП  "Дирекција  за  изградњу  Града 

Сомбора" Сомбор, именујe се:

• мр Јеца Илић, за члана.
III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора".

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-79/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

14.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС" бр. 129/07), члана 27. и 28. Одлуке о оснивању радних 
тела  Скупштине града  Сомбора ("Службени лист  Града  Сомбора" 
бр.  3/2008)  и  члана  45.  Статута  Града  Сомбора  ("Службени лист 
Града  Сомбора"  бр.  2/2008),  Скупштина  Града  Сомбора  је,  на  7. 
седници одржаној 19.02.2009. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА МЛАДЕ

I
               У Савету за младе Скупштине града Сомбора, разрешава се:

• Никола Пајић, члан.

II
У Савет за младе Скупштине града Сомбора, именујe се:

• Бојана Тривић, за члана.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Града Сомбора".

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-80/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

15.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС" бр. 129/07), члана 20.  Одлуке о оснивању радних тела 
Скупштине  града  Сомбора  ("Службени  лист  Града  Сомбора"  бр. 
3/2008) и члана 45. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града 
Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина Града Сомбора је, на 7. седници 
одржаној 19.02.2009. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, 
ШКОЛА, ИНСТИТУЦИЈА И УСТАНОВА 

И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

I
У Комисији за предлагање назива улица, тргова,  школа, 

институција  и  установа  и  других  делова  насељених  места 
Скупштине града Сомбора, разрешава се:

• Марта Хорват Одри, члан, из реда одборника.

II
У Комисију за предлагање назива  улица, тргова,  школа, 

институција  и  установа  и  других  делова  насељених  места 
Скупштине града Сомбора, именујe се:

• Јанош Бешлић, за члана, из реда одборника.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Града Сомбора".

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-81/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

16.
На основу члана  38.  Статута  Града  Сомбора ("Сл.  лист 

Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на својој 
7. седници одржаној дана 19.02.2009.године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

I
            Образује се стручна Комисија за израду Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Граду 
Сомбору (у даљем тексту: Комисија).

II
            Комисију чине председник и и шест чланова, и то:
            1. Слободан Косановић, председник,
            2. Злата Мојсиловић, члан,
            3. Гордана Цветићанин, члан,
            4. Срђан Драгић, члан,
            5. Слободан Суботић, члан,
            6. Владимир Сабадош, члан,
            7. Золика Иван, члан.

III
            Задатак Комисије је да изради предлог Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2009. 
годину, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити 
у 2009. години, динамику извођења радова и улагање средстава, а 
посебно  утврдити  податке  који  се  односе  на  пољопривредно 
земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона 
о  пољопривредном  земљишту  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  62/06)  и 
прибави  мишљење  Комисије  из  члана  14.  став  5.  Закона  о 
пољопривредном земљишту.

IV
            Комисија је дужна да предлог Годишњег програма из тачке 
III овог Решења изради и достави Скупштини на усвајање у року од 
45 дана од дана именовања

V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Града Сомбора".

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-82/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 19.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

17.
На основу члана 18. Одлуке о месним заједницама ("Сл. 

лист Општине Сомбор" бр. 2/2004 и 4/2005), те члана 12. Статута МЗ 
"Нова Селенча" у Сомбору, председник Скупштине града Сомбора 
доноси

О Д Л У К У

1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор чланова Савета МЗ 
"Нова Селенча" у Сомбору, за 05. април 2009. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
02.03.2009. године.

3.  Изборе  за  чланове  Савета  МЗ  "Нова  Селенча"  у 
Сомбору спровешће изборна комисија коју именује Савет МЗ "Нова 
Селенча" из Сомбора.

4.  Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  листу  Града 
Сомбора". 

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 013-3/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 17.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р
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18.
На основу члана 18. Одлуке о месним заједницама ("Сл. 

лист Општине Сомбор" бр. 2/2004 и 4/2005), те члана 12. Статута МЗ 
"Селенча" у Сомбору, председник Скупштине града Сомбора доноси

О Д Л У К У

1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор чланова Савета МЗ 
"Селенча" у Сомбору, за 05. април 2009. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
02.03.2009. године.

3.  Изборе  за  чланове  Савета  МЗ  "Селенча"  у  Сомбору 
спровешће изборна комисија  коју именује Савет  МЗ "Селенча"  из 
Сомбора.

4.  Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  листу  Града 
Сомбора". 

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 013-4/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 17.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

19.
На основу члана 18. Одлуке о месним заједницама ("Сл. 

лист Општине Сомбор" бр. 2/2004 и 4/2005), те члана 12. Статута МЗ 
"Горња Варош" у Сомбору,  председник Скупштине града Сомбора 
доноси

О Д Л У К У

1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор чланова Савета МЗ 
"Горња Варош" у Сомбору, за 05. април 2009. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
02.03.2009. године.

3.  Изборе  за  чланове  Савета  МЗ  "Горња  Варош"  у 
Сомбору  спровешће  изборна  комисија  коју  именује  Савет  МЗ 
"Горња Варош" из Сомбора.

4.  Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  листу  Града 
Сомбора". 

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 013-5/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 17.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

20.
На основу члана 18. Одлуке о месним заједницама ("Сл. 

лист Општине Сомбор" бр. 2/2004 и 4/2005), те члана 12. Статута МЗ 
"Растина" у Растини, председник Скупштине града Сомбора доноси

О Д Л У К У

1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор чланова Савета МЗ 
"Растина" у Растини, за 05. април 2009. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
02.03.2009. године.

3.  Изборе  за  чланове  Савета  МЗ  "Растина"  у  Растини 
спровешће изборна комисија  коју именује Савет  МЗ "Растина"  из 
Растине.

4.  Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  листу  Града 
Сомбора". 

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 013-6/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 17.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

21.
На основу члана 18. Одлуке о месним заједницама ("Сл. 

лист Општине Сомбор" бр. 2/2004 и 4/2005), те члана 12. Статута МЗ 
"Дорослово"  у  Дорослову,  председник  Скупштине  града  Сомбора 
доноси

О Д Л У К У

1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор чланова Савета МЗ 
"Дорослово" у Дорослову, за 05. април 2009. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
02.03.2009. године.

3. Изборе за чланове Савета МЗ "Дорослово" у Дорослову 
спровешће изборна комисија коју именује Савет МЗ "Дорослово" из 
Дорослова.

4.  Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  листу  Града 
Сомбора". 

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 013-7/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 17.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р
22.

На основу члана 18. Одлуке о месним заједницама ("Сл. 
лист Општине Сомбор" бр. 2/2004 и 4/2005), те члана 12. Статута МЗ 
"Чонопља"  у  Чонопљи,  председник  Скупштине  града  Сомбора 
доноси

О Д Л У К У

1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор чланова Савета МЗ 
"Чонопља" у Чонопљи, за 05. април 2009. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
02.03.2009. године.

3.  Изборе  за  чланове  Савета  МЗ "Чонопља" у Чонопљи 
спровешће изборна комисија коју именује Савет МЗ "Чонопља" из 
Чонопље.

4.  Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  листу  Града 
Сомбора". 

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 013-8/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 17.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

23.
На основу члана 18. Одлуке о месним заједницама ("Сл. 

лист Општине Сомбор" бр. 2/2004 и 4/2005), те члана 12. Статута МЗ 
"Стапар" у Стапару, председник Скупштине града Сомбора доноси

О Д Л У К У

1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор чланова Савета МЗ 
"Стапар" у Стапару, за 05. април 2009. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
02.03.2009. године.

3.  Изборе  за  чланове  Савета  МЗ  "Стапар"  у  Стапару 
спровешће  изборна  комисија  коју  именује  Савет  МЗ  "Стапар"  из 
Стапара.

4.  Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  листу  Града 
Сомбора". 

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 013-9/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 17.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

24.
На основу члана 18. Одлуке о месним заједницама ("Сл. 

лист Општине Сомбор" бр. 2/2004 и 4/2005), те члана 12. Статута МЗ 
"Станишић"  у  Станишићу,  председник  Скупштине града  Сомбора 
доноси

О Д Л У К У

1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор чланова Савета МЗ 
"Станишић" у Станишићу, за 05. април 2009. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
02.03.2009. године.

3. Изборе за чланове Савета МЗ "Станишић" у Станишићу 
спровешће изборна комисија коју именује Савет МЗ "Станишић" из 
Станишића.

4.  Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  листу  Града 
Сомбора". 

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 013-10/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 17.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
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     С о м б о р

25.
На основу члана 18. Одлуке о месним заједницама ("Сл. 

лист Општине Сомбор" бр. 2/2004 и 4/2005), те члана 12. Статута МЗ 
"Риђица" у Риђици, председник Скупштине града Сомбора доноси

О Д Л У К У

1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор чланова Савета МЗ 
"Риђица" у Риђици, за 05. април 2009. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
02.03.2009. године.

3.  Изборе  за  чланове  Савета  МЗ  "Риђица"  у  Риђици 
спровешће  изборна  комисија  коју  именује  Савет  МЗ  "Риђица"  из 
Риђице.

4.  Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  листу  Града 
Сомбора". 

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 013-11/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 17.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

26.
На основу члана 18. Одлуке о месним заједницама ("Сл. 

лист Општине Сомбор" бр. 2/2004 и 4/2005), те члана 12. Статута МЗ 
"Колут" у Колуту, председник Скупштине града Сомбора доноси

О Д Л У К У

1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор чланова Савета МЗ 
"Колут" у Колуту, за 05. април 2009. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
02.03.2009. године.

3.  Изборе  за  чланове  Савета  МЗ  "Колут"  у  Колуту 
спровешће  изборна  комисија  коју  именује  Савет  МЗ  "Колут"  из 
Колута.

4.  Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  листу  Града 
Сомбора". 

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 013-12/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 17.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

27.
На основу члана 18. Одлуке о месним заједницама ("Сл. 

лист  Општине Сомбор" бр.  2/2004 и 4/2005),  те чланова 12. и 30. 
Статута  МЗ  "Гаково"  у  Гакову,  председник  Скупштине  града 
Сомбора доноси

О Д Л У К У

1. РАСПУШТА СЕ Савет МЗ "Гаково" у Гакову.
2.  РАСПИСУЈУ  СЕ  ПРЕВРЕМЕНИ  ИЗБОРИ  за  избор 

чланова Савета МЗ "Гаково" у Гакову, за 29. март 2009. године.
3. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 

09.02.2009. године.
4.  Изборе  за  чланове  Савета  МЗ  "Гаково"  у  Гакову 

спровешће Изборна комисија у саставу:
- Деспотовић Виктор, председник Комисије,
- Левичар Драган, заменик председника Комисије,
- Драганић Раде, члан Комисије,
- Симић Срђан, заменик члана Комисије,
- Мишић Драгица, члан Комисије,
- Мишковић Весна, заменик члана Комисије.
5.  Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  листу  Града 

Сомбора". 

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 013-25/2009-I ПРЕДСЕДНИК СГ,
Дана: 03.02.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р.
     С о м б о р

28.
На  основу  члана  10.  Одлуке  о  решавању  стамбених 

потреба  и  располагању  средствима  стамбеног  фонда  Општине 

Сомбор  ("Сл.  лист  Општине  Сомбор"  бр.  2/2004  и  12/2005),  а 
поступајући  по  предлогу  Комисије  за  стамбена  питања  бр.  360-
51/2008-V од 16.01.2009. године, доносим

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА И 

РАСПОЛАГАЊА СРЕДСТВИМА СТАМБЕНОГ ФОНДА 
У 2009/10. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

I  Годишњим програмом за 2009/10. годину решавају се 
стамбене потребе за следећа лица:

1.  Лица  која су  имала станарско  право  на  становима  у 
својини  грађана  (закуп  на  неодређено  време),  ради  враћања  тих 
станова  власницима  на  коришћење,  за  чије  је  пресељење  Град 
дужан да обезбеди  други одговарајући  стан.

Град је  дужан  да  прибављене  станове  из  средстава  од 
продатих  станова  и  празне  станове  приоритетно  усмерава  за 
решавање стамбених потреба ових лица, доделом стана у закуп на 
неодређено време.

2.  Борце  и  ратне  инвалиде,  цивилне  инвалиде  рата  и 
чланове породица са којима је живео погинули учесник оружаних 
акција после 17.08.1990. године, који нису у радном односу и нису 
стекли право на пензију, доделом стана у закуп на неодређено време.

3.  Лица  која  се  исељавају  из  нехигијенских  зграда  и 
станова и зграда склоних паду, доделом смештаја на одређено време 
(од  1  до  2  године),  ако  Градска управа  правоснажним  решењем 
надлежног органа наложи рушење зграде, односно дела зграде (члан 
33. став 1. тачка 2. и тачка 4. Закона о становању).

4.  Лица  која  су  остварила  право  на  материјално 
обезбеђење  по  прописима  о  социјалној  заштити  и  обезбеђивању 
социјалне  сигурности  грађана,  која  су  трајно  радно  неспособна 
(инвалиди I категорије) и немају чланове породице који су у радном 
односу и по закону су дужни да их издржавају,  доделом стана на 
неодређено време, ослобађањем од плаћања закупнине за породице 
са троје и више деце и плаћање закупнине једном броју лица ове 
категорије,  чије  је  право  на  стан  утврђенo закључком  комисије, 
чекају на доделу стана.

5.  Изабрана,  постављена  и  запослена  лица  која  су  у 
радном односу у Градској управи (у даљем тексту: запослено лице), 
давањем станова у закуп на одређено време на 5 година, давањем 
кредита  за  изградњу или куповину стана или породичне стамбене 
зграде или за побољшање услова становања на стану или породичној 
стамбеној згради у својини и давањем станова за службене потребе.

6.  Лица  која  остваре  право  на  побољшање  услова 
становања  закључком  Градоначелника, на  предлог  Комисије за 
побољшање услова становања. 

II Средства  за  решавање  стамбених  потреба  лица  из 
одељка I овог Програма чине:

1.  Станови (изузев станова солидарности и становa који 
су  предвиђени  за  расељавање)  у  власништву  Града Сомбора, 
односно државе Србије, с правом коришћења Града Сомбора:
- фактички празни станови,

- станови  чие  се  испражњење  очекује у  току 2009/2010. 
године.

2. Новчана средства опредељена буџетом Града Сомбора 
за 2009. годину.

1. СТАНОВИ

А)  ДОДЕЛА ФАКТИЧКИ ПРАЗНИХ СТАНОВА
1. Стан у Сомбору,  Београдска 10, стан бр. 2, једнособан, 

комфоран стан, који  се  састоји  од  собе,  кухиње  и  купатила,  у 
укупној стамбеној површини од 35,00 м2, и налази се на парцели број 
5685 и 5684 к.о.Сомбор-1.

2.  Стан  у  Сомбору, Радишићева  29, двособан комфоран 
стан, који  се  састоји  од  2  собе,  кухиње  и  купатила,  у  укупној 
стамбеној површини од 56,00 м2. Налази се на парцели број 3834 к.о. 
Сомбор-1 и уписан је у Лист непокретности бр. 9062.

3. Бездан, Жртава фашизма бр. 66, стан број 2, двособан 
некомфоран, налази се на парцели број 1057 к.о. Бездан,  уписан у 
Лист непокретности 364. 
Б)   ДОДЕЛА СТАНОВА ЧИЈЕ ИСПРАЖЊЕЊЕ 
СЕ ОЧЕКУЈЕ У 2009/10. ГОДИНИ

1) Судски поступци који су у току у вези исељења из 
градских станова:

1.  Риђица,  Светог  Саве  бр.  49,  Мацат  Душан,  бивши 
закупац, стан је напустио. У стану живи Королија Јелица, бесправно. 
Води  се  судски  поступак  који  је  у  фази  принудног  извршења 
(доделити лицима са ранг листе  социјално угрожених лица).
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2. Сомбор, Змај Јовина бр. 4, II улаз, приземље. Закупац је 
била Газетић Анђа. Она је умрла. У стану живи син Газетић Сава. 
Води се судски поступак за његово исељење (доделити лицима са 
ранг листе бораца, РВИ...).

3. Сомбор, Лазе Костића бр. 6, закупац је био Максимовић 
Ђорђе, који је преминуо. Стан је користио без правног основа његов 
унук Максимовић Иван са супругом и двоје деце. Судски поступак 
је у фази принудног извршења. Стан тренутно користи супруга  са 
двоје млдб. деце, а Иван је стан напустио (доделити лицима са ранг 
листе социјално угрожених лица).

4. Сомбор, Бранка Радичевића бр.  4, стан бр.  2, у стану 
живи Стојков Зоран, син последњег закупца Николић Радмиле. Она 
је умрла. Његов захтев да се утврди као закупац Комисија је одбила 
Закључком дана 29.04.2004. године. На исти није уложио приговор. 
Покренут је судски поступак за његово исељење (доделити лицима 
са  ранг  листе  бораца,  РВИ  или  продати  по  тржишним  условима 
након  исељења  или  срушити  објекат  и  обезбедити  локацију  за 
изградњу новог објекта).

2) Станови Града Сомбора који треба да се испразне у 
управном поступку:  

1. Стан у Сомбору, Бранка Радичевића бр. 4, стан бр. 1, у 
стан се без правног основа уселио Воркапић  Петар,  који је стан 
адаптирао.  Вођен  је  управни  поступак  који  је  у  фази  принудног 
извршења.  Принудно  извршење  је  заказано  за  10.  октобар  2003. 
године и исто је одложено за 26.04.2004. године на основу Закључка 
Извршног одбора (доделити лицима са ранг листе бораца, РВИ или 
продати  по  тржишним  условима  након  исељења  или  срушити 
објекат и обезбедити локацију за изградњу новог објекта).

2. Стан у Сомбору, Мите Поповића бр. 24, састоји се од 1 
собе у површини од 16,00 м2, у стану је без правног основа живела 
Маћушић Тереза, старица од 84 године, која је умрла. Сада је стан у 
поседу кћерке Маћушић Наде, која је вољна да исти врати. 

3. Стан у Сомбору, Иве Лоле Рибара бр. 44, једнособан, 
некомфоран, у површини од 22,00 м2 у који се без правног основа 
уселила Рафаи Ана са унуком која се налази на Ранг-лист социјално-
угрожених лица.

2. НОВЧАНА СРЕДСТВА
Одлуком о буџету за 2009. годину планирана су средства у 

износу од 2.627.000,00 динара за решавање стамбених потреба: 
1) социјално угрожених породица из одељка I тачка 4 - за 

куповину  кућа  у  насељеним  местима  у  износу  од  1.200.000,00 
динара;

2) социјално угрожених породица из одељка I тачка 6 - за 
побољшање услова становања у износу од 1.427.000,00 динара.

Приликом првог ребаланса буџета треба предвидети износ 
по  могућности за  решавање  стамбених  потреба  лица  из  одељка  I 
тачка 4 -  за потребе социјално-угрожених лица.

III Решавање стамбених потреба  лица из одељка  I овог 
Програма, опредељују се:

а) ДОДЕЛОМ  СТАНОВА: 
1. Стан у Сомбору,  Београдска 10, стан бр. 2,  једнособан, 

комфоран стан, који  се  састоји  од  собе,  кухиње  и  купатила,  у 
укупној стамбеној површини од 35,00 м2, и налази се на парцели број 
5685 и 5684 k.о.Сомбор-1.
- Лицима са Ранг-лист социјално-угрожених лица (тачка I 4).

2.  Стан  у  Сомбору, Радишићева  29, двособан комфоран 
стан, који  се  састоји  од  2  собе,  кухиње  и  купатила,  у  укупној 
стамбеној површини од 56,00 м2. Налази се на парцели број 3834 к.о. 
Сомбор-1 и уписан је у Лист непокретности бр. 9062.
- Лицима са Ранг-лист социјално-угрожених лица (тачка I 4).

3. Бездан,  Жртава фашизма бр. 66, стан број 2, двособан 
некомфоран, налази се на парцели број 1057 к.о. Бездан,  уписан у 
Лист непокретности 364. 
-  Лицима  са  Ранг-лист  бораца,  ратних  инвалида  и  члановима 
породице погинулих бораца (тачка I 2).

б) ДОДЕЛОМ  НОВЧАНИХ  СРЕДСТАВА:
1.  За  лица  из  тачке  I 4. куповином  кућа  у  насељеним 

местима  у  износу  од  1.200.000,00  динара, плаћањем  - 
суфинансирањем,  односно  ослобађањем  од  плаћања  закупнине 
социјално  угроженим  породицама  у  току  2009/2010.  године,  а  на 
основу критеријума утврђених Одлуком и у сарадњи са Центром за 
социјални рад.

2. За лица из тачке I  6. доделом средстава за побољшање 
услова становања.

За ову намену опредељује се износ од 1.427.000,00 динара.

IV  О решавању стамбених потреба лица из одељка I 
овог Програма решаваће:

а) За лица из тачке  I 1., 2., 3. и 4. Комисија за стамбена 
питања  именована  на  основу  члана  13.  Одлуке  о  решавању 
стамбених  потреба  и  располагању  средствима  стамбеног  фонда 
Oпштине  Сомбор  од  стране  градоначелника  Града  Сомбора, 
Решењем  број   02-218/2008-IV од  18.12.2008.  године,  сагласно 
одредбама поменуте Одлуке.

б) За лица из тачке  I 5 изабрана, постављена и запослена 
лица, која су у радном односу у Градској  управи (запослена лица), 
Комисија за решавање стамбених потреба изабраних, постављених и 
запослених лица.

ц) За лица из тачке I 6. трочлана Комисија за побољшање 
услова становања, коју је именовао градоначелник Решењем број 02-
219/08-IV од 18.12.2008. године.

V  Важеће ранг-листе се налазе у прилогу овог Програма и 
чине његов саставни део.

РС-АПВ
ГРАД СОМБОР
Број: 360-3/2009-II ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Дана: 20.01.2009.                        Мр Душан Јовић, с.р.
     С о м б о р

29.
На  основу  члана  26.  Одлуке  о  буџету  града  Сомбор 

("Службени лист града Сомбор“ бр. 5/08), Градоначелник доноси

П Р А В И Л Н И К
 О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА

НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СОМБОР

Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује начин и поступак за 

пренос  неутрошених  средстава  на  рачун  извршења  буџета  града 
Сомбор,  која  индиректни  корисници  буџетских  средстава  нису 
утрошили за финансирање издатака у 2008. години, а која су овим 
корисницимам пренета у складу са Одлуком о буџету града Сомбор 
за 2008. годину, закључно са 31. децембром 2008. године.

Члан 2.
Корисници  буџетских  средстава  врше  пренос 

неутрошених средстава  из  члана  1.  овог  Правилника  у  складу  са 
овим Правилником и Правилником о начину коришћења средстава 
са  подрачуна,  односно  других  рачуна  консолидованог  рачуна 
трезора града Сомбор.

Члан 3.
Индиректни  корисници  буџетских  средстава  достављају 

надлежном  директном  кориснику  спецификацију  неутрошених 
средстава  из  члана  1.  овог  Правилника,  на  обрасцу  СНС  - 
Спецификација  неутрошених  средстава,  најкасније  до  20.  јануара 
2009. године.

Директни  корисник  буџетских  средстава  доставља 
Одељењу  за  финансије  -  Трезору  збирне  спецификације 
неутрошених средстава индиректних корисника за које је надлежан, 
сходно Одлуци о буџету града Сомбор за 2008. годину.

Збирне спецификације из става 2. овог члана достављају 
се  на  Обрасцу  ЗСНС  -  Збирна  спецификација  неутрошених 
средстава, најкасније до 25. јануара 2009. године.

До  31.01.2009.  извршиће  се  пренос  неутрошених 
средстава на рачун извршења буџета. 

Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз овај Правилник и 
чине његов саставни део.

Директни  корисник  буџетских  средстава,  за  индиректне 
кориснике  из  своје  надлежности,  уз  збирну  спецификацију 
неутрошених  средстава  доставља  потврду  за  део  неутрошених 
средстава која су пренета од другог нивоа власти, у циљу изузимања 
из укупног износа неутрошених средстава.

Потврду издаје надлежни орган другог нивоа власти који 
му је пренео средства и садржи следеће податке:

1)  износ  неутрошених  средстава  која  су  остварена  од 
другог нивоа власти;

2) намену за коју су та средства пренета од другог нивоа 
власти;
             3) број рачуна код Управе за трезор на који су средства 
пренета;

3) печат надлежног органа издавалаца потврде и потпис 
овлашћеног лица.

Индиректним корисницима другог нивоа власти, потврде 
за неутрошена средства пренета из буџета града Сомбор издаваће се 
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на писмени захтев тог корисника, посредством директног корисника 
буџета града Сомбор и оверавати од стране надлежног органа.

Члан 4.
Овај Правилник ће се објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора",  а примењује се од 01. јануара 2009. године.

РС-АПВ
ГРАД СОМБОР
Број: 400-3/2009-II ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Дана: 08.01.2009.                        Мр Душан Јовић, с.р.
     С о м б о р

30.
На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној  самоуправи 

("Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 23. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС", бр. 9 и 87/02, 66/05 и 85/06, испр. 
86/06), те члана 24. Одлуке о буџету града Сомбора за 2009. годину 
("Службени лист града Сомбора", бр. 5/08), Градоначелник Сомбора, 
дана 09.01.2009. доноси

П Р А В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА

ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА
И ИЗМЕНЕ ИСТИХ

Члан 1.
Овим  Правилником  се  уређује  поступак  доношења 

финансијских планова директних и индиректних корисника буџета 
града Сомбора и начин измене истих.

Члан 2.
Директни корисници су у обавези да у року од 15 дана од 

дана доношења Одлуке о буџету града  Сомбора за текућу годину 
ускладе  финансијске  планове  својих  индиректних  корисника  са 
Одлуком о буџету.

Члан 3.
Индиректни корисници су у обавези да финансијски план 

сачине  на  четвртом  нивоу  економске  класификације,  а  који  мора 
бити  усаглашен  са  трећим  нивоом  економске  класификације  из 
Одлуке о буџету града Сомбора.

Члан 4.
Након  усаглашавања  финансијских  планова,  директни 

корисници подносе предлог за усвајање планова Градоначелнику уз 
претходну сагласност Одељења за финансије.

Члан 5.
Градоначелник  доноси  закључак  којим  се  усваја 

финансијски план сваког корисника појединачно.

Члан 6.
Поступак  измене  финансијског  плана  могу  да  покрену 

директни  корисници  који  немају  индиректне  кориснике  у  својој 
надлежности  и  индиректни  корисници  за  своје  планове,  као  и 
директни  корисници  за  индиректне  кориснике  који  су  у  његовој 
надлежности.

Разлози  за  покретање  поступка  измене  финансијског 
плана  на  четвртом  нивоу  економске  класификације  могу  да  буду 
већи  поремећаји  у  обављању  функције,  значајније  одступање 
текућих потреба у основу на планиране величине ("препланиране" 
или недовољно планиране позиције). Измене финансијских планова 
на  трећем  нивоу  економске  класификације  подразумевају  Измене 
Одлуке о буџету, док измене финансијског плана на четвртом нивоу 
могу извршити актом извршног органа без измене Одлуке о буџету 
града Сомбора.

Члан 7.
Поступак измене финансијског плана је идентичан начину 

доношења  финансијског  плана,  за  четврти  ниво  економске 
класификације.

Члан 8.
Финансијски  планови  корисника  имају  се  објавити  на 

сајту Града, као саставни, аналитички део Одлуке о буџету.

Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и има се 

објавити у "Службеном листу града Сомбора".

РС-АПВ

ГРАД СОМБОР
Број: 400-5/2009-II ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Дана: 12.01.2009.                        Мр Душан Јовић, с.р.
     С о м б о р

31.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС" бр. 47/2003) и Одлуке Скупштине града Сомбора, која 
је усвојена на наставку 4. седнице одржане дана 16.10.2008. године 
под  бројем  350-210/2008  ("Сл.  лист  Града  Сомбора"  бр.  3/08), 
Градско веће Града Сомбора, на својој седници одржаној 18.02.2009. 
године, донело је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ "ВЕНАЦ" У СОМБОРУ

Члан 1.
Овом  Одлуком  приступа  се  изради  Плана  детаљне 

регулације  централне зоне – "Венац"  у Сомбору (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Простор  обраде  Плана  детаљне  регулације  се  налази  у 

блоку број 1, где је намена централни садржаји за мешовоти градски 
центар. Укупна површина овако дефинисаног простора износи око 
54,2 ха.

Члан 3.
Циљ  доношења  Плана  детаљне  регулације  је 

урбанистичко  дефинисање  централне  зоне  у  циљу  дефинисања 
јавног и осталог земљишта и уређивања правила градње.

Члан 4.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 15 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 5.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 

се у буџету Града Сомбора.
Члан 6.

Носилац  израде  Плана  детаљне  регулације  је  ЈП  за 
просторно  и  урбанистичко  планирање  "Урбанизам"  и  заштиту 
споменика културе Сомбор.

За потребе израде овог Плана неће се радити стратешка 
процена утицаја плана на животну средину.

Члан 7.
Предлог Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у трајању од 15 дана у згради Града Сомбора.

Члан 8.
Саставни  део  ове  Одлуке  је  и  Програм  за  израду 

урбанистичког плана централне зоне – "Венац" у Сомбору, израђен 
од стране ЈП "Урбанизам" Сомбор (бр. тех. дн. 79/08).

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у "Службеном листу Града Сомбора".

РС-АПВ
ГРАД СОМБОР
Број: 350-21/2009-II ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Дана: 19.02.2009.                        Мр Душан Јовић, с.р.
     С о м б о р

32.
На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  5.  Статута  Града 

Сомбора  ("Сл.  лист  Града  Сомбора"  бр.  2/2008)  и  члана  7. 
Правилника  о  начину  и  поступку  остваривања  права  на  доделу 
средстава  из  буџета  Града  Сомбора  за  програме  и  пројекте 
организација  и  удружења  грађана  социјално-хуманитарног 
карактера са територије Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" 
бр. 4/2008), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА 
СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 1.
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Образује  се  Комисија  за  доделу  дотација  и  расподелу 
средстава (даље: Комисија) опредељених Одлуком о буџету за 2009. 
годину,  у  оквиру  раздела  1,  главе  5,  функције  112,  позиције  45, 
економске класификације 481 – дотације невладиним (непрофитним) 
организацијама – друштвено хуманитарне организације, у укупном 
износу од 5.200.000,00 динара.

Члан 2.
Утврђује  се  да  Комисија  има  5  чланова  и  исто  толико 

њихових  заменика.  Председник  Комисије  је  члан  Градског  већа 
надлежан  за  послове  социјалне  заштите,  док  се  остали  чланови 
именују из реда истакнутих стручњака из области социјалне заштите 
и  социјално-хуманитарног  рада  и  представника  Одељења  за 
финансије и Одељења за друштвене делатности.

На основу наведеног, у састав Комисије именују се:
1. Лазар Рачић, за председника Комисије,
2. Силвија Крањц, за члана,
3. Миодраг Тепавац, за члана,
4. Загорка Брујић, за члана,
5. Мира Јовићевић, за члана.

1. Јадранка Косановић, за заменика председника, 
2. Биљана Иђушки, за заменика члана,
3. Петар Бауер, за заменика члана,
4. Мирела Иванковић, за заменика члана,
5. Ружица Маринов, за заменика члана.

Члан 3.
Делокруг  рада  и задаци Комисије  су  да утврди предлог 

програма Градске организације Црвеног крста чија ће се реализација 
финансирати  средствима  описаним  у  члану  1.  овог  Решења  и  да 
спроведе  поступак  јавног  конкурса,  утврди критеријуме  и  сачини 
предлог  решења  за  доделу  дотација  за  реализацију  пројеката 
социјално-хуманитарних  организација,  организација  особа  са 
инвалидитетом,  удружења  грађана,  као  и  других  непрофитних 
установа  и  организација  које  обављају  делатност  социјално-
хуманитарног карактера. 

Члан 4.
Стручне  и  административне  послове  за  Комисију 

обављаће Одељење за друштвене делатности Градске управе Града 
Сомбора.

Ово  Решење  ће  се  објавити  у  "Службеном  листу  Града 
Сомбора", а ступа на снагу даном доношења.

РС-АПВ
ГРАД СОМБОР
Број: 02-49/2009-II ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Дана: 13.01.2009.                        Мр Душан Јовић, с.р.
     С о м б о р

33.
На основу члана 7. став 3. Одлуке о условима, начину и 

поступку  за  издавање  локација  за  постављање  мањих  монтажних 
објеката  на  јавним  површинама  на  територији  Општине  Сомбор 
("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 12/05, 12/06, 2/08 и "Сл. лист Града 
Сомбора" бр. 5/08), Градско веће, на својој седници одржаној дана 
30.01.2009. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење јавног надметања 

и прикупљање понуда за издавање локација за постављање мањих 
монтажних објеката.

II
У Комисију се именују:
- Виктор Деспотовић, председник Комисије, 
- Јосип Ижипац, члан,
- Мелинда Кун Бошњачки, члан,
- Хелена Мусулин Роксандић, заменик председника,
- Марија Милованов, заменик члана,
- Игор Латас, заменик члана.

III
Послови  и  задаци  комисије  утврђени  су  Одлуком  о 

условима, начину и поступку за издавање локација за постављање 
мањих  монтажних  објеката  на  јавним  површинама  на  територији 
Општине Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 12/05, 12/06, 2/08 
и "Сл. лист Града Сомбора" бр. 5/08).

IV
Даном доношења овог решења престаје да важи закључак 

бр. 353-43/2006-IV од 04.10.2006. године.

V
Ово  решење  објавити  у  "Службеном  листу  Града 

Сомбора", а ступа на снагу даном доношења. 

РС-АПВ
ГРАД СОМБОР
Број: 02-62/2009-II ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Дана: 02.02.2009.                        Мр Душан Јовић, с.р.
     С о м б о р
34.

На  основу  члана  24.  Закона  о  јавним  службама  ("Сл. 
гласник РС" бр. 42/91 и 71/94),  члана 58. став 1. тачка 5. Статута 
Града  Сомбора  ("Сл.  лист  Града  Сомбора"  бр.  2/08)  и  члана  19. 
Одлуке  о  усклађивању  Решења  о  органима  Галерије  "Милан 
Коњовић" Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 21/04), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ГАЛЕРИЈИ "МИЛАН КОЊОВИЋ" СОМБОР

I
ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  треће  измене  и  допуне 

Правилника  о  унурашњој  организацији  и  систематизацији  радних 
мета у Галерији "Милан Коњовић" Сомбор.
 

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Града Сомбора".

РС-АПВ
ГРАД СОМБОР
Број: 02-61/2009-II ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Дана: 04.02.2009.                        Мр Душан Јовић, с.р.
     С о м б о р

35.
На  основу  члана  24.  Закона  о  јавним  службама  ("Сл. 

гласник РС" бр. 42/91 и 71/94),  члана 58. став 1. тачка 5. Статута 
Града  Сомбора  ("Сл.  лист  Града  Сомбора"  бр.  2/08)  и  члана  16. 
Одлуке о оснивању Туристичке организације Оптшине Сомбор ("Сл. 
лист Општине Сомбор" бр. 14/02, 8/03, 9/03, 7/04 и 6/07), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА РАДНИКА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СОМБОР

1.
ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Правилник  о  трећим 

изменама  и  допунама  Правилника  о  унурашњој  организацији  и 
систематизацији  радних  мета  радника  Туристичке  организације 
Општине  Сомбор,  усвојен  на  седници  Управног  одбора  од 
26.01.2009. године
 

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Града Сомбора".

РС-АПВ
ГРАД СОМБОР
Број: 022-3/2009-II ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Дана: 04.02.2009.                        Мр Душан Јовић, с.р.
     С о м б о р

И С П Р А В К А

У  "Службеном  листу  Града  Сомбора"  број  4/2008  у 
Решењу  о  именовању  председника  и  чланова  Одбора  за  туризам 
поткрала  се  техничка грешка.  У  члану  I,  тачка 6. решења,  уместо 
имена "Бојана Бакић" треба да стоји име "Бојана Боснић".

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ
И ИЗВРШНЕ ПОСЛОВЕ
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Р.бр.                                        А к т а                                            Бр./Стр.  
1. Одлука – ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије 
Завршног рачуна буџета Општине Сомбор за 2008. годину ..... 1/1
2. Одлука о оснивању Историјског архива Сомбор ................... 1/1
3. Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о усклађивању 
Одлуке о организовању ЈКП "Водоканал" Сомбор ................... 1/2
4.  Решење  о  престанку  функције  члана  Градског  већа  –  С. 
Перишкић ........................................................................................... 1/3
5. Решење о избору члана Градског већа – М. Матарић ............ 1/3
6.  Решење  о  потврђивању  мандата  одборника –  Д.  Стеванчев 
................................................................................................................ 1/3
7. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 
Средње пољопривредно-прехрамбене школе Сомбор ............... 1/3
8.  Решење  о  именовању  чланова  Управног  одбора  Фонда  за 
противпожарну заштиту .................................................................. 1/3
9.  Решење  о  именовању  чланова  Управног  одбора  Фонда  за 
развој пољопривреде ......................................................................... 1/4
10. Решење о именовању чланова Управног одбора Фонда "Лаза 
Костић" Сомбор ................................................................................. 1/4
11.  Решење  о  именовању  чланова  Управног  одбора  ЈКП 
"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор – из реда запослених .......... 1/4
12. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора 
Апотеке "Народна" Сомбор – М. Лојен ........................................ 1/4
13. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора 
ЈП "Дирекција за изградњу Града Сомбора" Сомбор – Ј. Илић 
................................................................................................................ 1/4
14. Решење о разрешењу и именовању члана Савета за младе – 
Б. Тривић ............................................................................................. 1/5 
15.  Решење  о  разрешењу  и  именовању  члана  Комисије  за 
предлагање  назива  улица,  тргова,  школа,  институција  и 
установа и других делова насељених места – Ј. Бешлић ........... 1/5
16. Решење о образовању Стручне комисије за израду Годишњег 
програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопривредног 
земљишта ............................................................................................ 1/5

17. Одлука – избори Савет МЗ "Нова Селенча" ......................... 1/5
18. Одлука – избори Савет МЗ "Селенча" .................................... 1/5
19. Одлука – избори Савет МЗ "Горња Варош" .......................... 1/6
20. Одлука – избори Савет МЗ "Растина" .................................... 1/6
21. Одлука – избори Савет МЗ "Дорослово" ................................ 1/6
22. Одлука – избори Савет МЗ "Чонопља" .................................. 1/6
23. Одлука – избори Савет МЗ "Стапар" ..................................... 1/6
24. Одлука – избори Савет МЗ "Станишић" ............................... 1/6
25. Одлука – избори Савет МЗ "Риђица" ..................................... 1/6
26. Одлука – избори Савет МЗ "Колут" ........................................ 1/7
27. Одлука – избори Савет МЗ "Гаково" ...................................... 1/7

Р.бр.                              Акта извршних органа                        Бр./Стр.  
28.  Годишњи  програм  за  решавање  стамбених  потреба  и 
располагања средствима стамбеног фонда у 2009/10. години на 
територији Града Сомбора .............................................................. 1/7
29.  Правилник  о  начину  и  поступку  преноса  неутрошених 
буџетских средстава на рачун извршења буџета Града Сомбора 
................................................................................................................ 1/8
30.  Правилник  о  поступку  доношења  финансијских  планова 
директних и индиректних корисника буџета и измене истих .. 1/9
31. Одлука о изради плана детаљне регулације централне зоне 
"Венац" у Сомбору ............................................................................ 1/9
32.  Решење  о  образовању  и  именовању  Комисије  за  доделу 
дотација социјално-хуманитарним организацијама .................. 1/9
33.  Решење  –  Комисија  за  спровођење  јавног  надметања  и 
прикупљање понуда за издавање локација за постављање мањих 
монтажних објеката ........................................................................ 1/10
34.  Решење  о  давању  сагласности  на  треће  измене  и  допуне 
Правилника  о  унутрашњој  организацији  и  систематизацији 
радних места у Галерији "Милан Коњовић" Сомбор .............. 1/10
35.  Решење  о  давању  сагласности  на  Правилник  о  трећим 
изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији  радних  места  радника  Туристичке 
организације Општине Сомбор .................................................... 1/10

И с п р а в к а
36.  Исправка  Решења  о  именовању  председника  и  чланова 
Одбора за туризам – "Сл. лист Града Сомбора" бр. 4/09 ........ 1/10

Издавач: Скупштина града Сомбора 
- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 -

- цена појединачног примерка је 400,00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број 840-25640-32 
који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор,

- штампа Скупштина града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака -
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