
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
Број 2                                                Сомбор, 01.04.2015. године                                         Година VIII 

 
 
42. 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 и 142/14) и 
члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" 
бр. 2/08 и 6/13), Скупштина града Сомбора на својој  27. седници, 
одржаној дана 25.03.2015. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА 
ЗА 2014 ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
За Завршни рачун буџета града Сомбора за 2014. 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 2014. годину. 
 

Члан 2. 
 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града 
Сомбора''. 

 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 400-14/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 

43. На основу чланa 97. став 8. 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 и 
6/2013), Скупштина Града Сомбора, на 27. седници одржаној дана 
25.03.2015. год., донела је  
   

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта, зоне и врсте 
намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, 
износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за 
недостајућу инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења за 
трошкове инфраструктурног опремања средствима инвеститора као 
и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта.  

 
Члан 2. 

 
Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено. 
Уређено грађевинско земљиште  је земљиште које је 

комунално опремљено за грађење и коришћење у складу са важећим 
планским документом (изграђен приступни пут ,електромрежа, 
обезбеђено снабдевање водом  и обезбеђени други услови). 

Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово 
припремање и опремање.  

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду 
геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке 

документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, 
расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката 
комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне 
намене.  

Уређивање грађевинског земљишта врши се према 
средњорочним и годишњим програмима уређивања.  

 
Члан 3. 

 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа 

инвеститор. 
Средства добијена од доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта користе се за уређивање  (припремање и 
опремање) грађевинског земљишта , прибављање грађевинског 
земљишта у јавну својину, и изградњу и одржавање објеката 
комуналне инфраструктуре.  
 
II   ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

 
Члан 4. 

 
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању 

грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса који врши 
Одељење за комуналне послове Градске управе. 

Обавезни елементи обрачуна доприноса су: 
• подаци о инвеститору, 
• локацијски услови 
• катастарска парцела и адреса на којој се гради објекат 
• укупна нето површина објекта који је предмет изградње 
• коефицијент зоне и коефицијент намене објекта 
• износ,начин и рокови плаћања доприноса 
• средства обезбеђења у случају плаћања на рате 

 
Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

за изградњу објекта обрачунава се тако што се просечна цена 
квадратног метра станова новоградње на територији града Сомбора  
према последњим објављеним подацима од стране Републичког 
завода за статистику помножи  са укупном нето површином објекта 
који је предмет градње, израженом у метрима² и са коефицијентом 
зоне и коефицијентом намене објекта утврђеним овом Одлуком.  

 
Члан 5 

 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не 

обухвата трошкове електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ 
мреже и објеката, кабловске дистрибутивне системе, мреже и 
објекте топлификације и гасификације и друго, које инвеститор 
посебно уговара са надлежним јавним предузећима и сам сноси 
трошкове.    

Члан 6. 
 

За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта одређују се следеће зоне и то:  

 
ГРАД СОМБОР: 
 
"ЕКСТРА" ЗОНА: Краља Петра I, Лазе Костића - од 

Краља Петра I до Доситејеве, Париска, Трг Светог Ђорђа, Трг 
Светог тројства и Трг Слободе, Змај Јовина, Лазе Костића - од 
Доситејеве до Трга Републике, Пијаца у ланцима и Трг цара 
Лазара.Аврама Мразовића, Василија Ковачића, Вељка Петровића, 
Венац Војводе Живојина Мишића, Венац Војводе Петра Бојовића, 
Венац Војводе Радомира Путника, Венац Војводе Степе 
Степановића, Видовдански трг, Доситејева, Златне греде, Косте 
Трифковића, Мирна, Николе Вукићевића, Његошева, Пеце 
Петровића, Трг Републике и Читаоничка. 
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           ПРВА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА : 21. Октобра, 8. марта, VI личке 
дивизије, XII Војвођанске ударне бригаде - од Венца Војводе 
Радомира Путника до Владе Ћетковића, Алексе Дундића, Алексе 
Шантића, Апатински пут - од Венца Војводе Петра Бојовића до 
Максима Горког, Арсенија Чарнојевића, Бала Иштвана, Батинска - 
од Венца Војводе Радомира Путника до Моношторске, Белог 
Голуба, Бење Антала, Београдска - од 21. Октобра до Ивана 
Гундулића, Благојевићева - од Венца Војводе Живојина Мишића до 
Ивана Гундулића, Боре Станковића, Бранислава Нушића, Бранка 
Радичевића - од Венца Војводе Живојина Мишића до Ивана 
Гундулића, Ваљевска, Вере Гуцуње - од Венца Војводе Живојина 
Мишића до Ивана Гундулића, Вишњићева, Владе Ћетковића, 
Владике Николаја, Војвођанска - од Венца Војводе Радомира 
Путника до Солунских бораца, Војничка, Вујадина Секулића, Грује 
Дедића, Др Ђорђа Лазића, Ђуре Јакшића - од Војвођанске до 
Моношторске, Ернеста Киша, Жарка Зрењанина, Ивана Горана 
Ковачића, Ивана Гундулића, Ивана Косанчића, Ивана Парчетића, 
Ивана Цанкара, ЈНА, Јована Цвијића, Јосипа Козарца, Јосипа 
Панчића, Канаринска, Кнеза Милоша, Коњовићева - од Венца 
Војводе Радомира Путника до Јосипа Козарца, Косовска - од Венца 
Војводе Живојина Мишића до Ивана Гундулића, Кратка, Марије 
Бурсаћ, Матије Гупца - од Апатинског пута до Нике Максимовића, 
Милете Протића, Милоша Обилића - од Коњовићеве до Хајдук 
Вељка, Мите Поповића, Моношторска - од Батинске до Ђуре 
Јакшића, Петра Драпшина, Подгоричка, Пожаревачка, Првомајски 
булевар, Проте Матеје Ненадовића, Раде Дракулића, Раде Кончара, 
Радишићева - од Венца Војводе Радомира Путника до Ивана 
Косанчића, Самка Радосављевића, Светозара Милетића - од Венца 
Војводе Радомира Путника до Јосипа Козарца, Славише Вајнера 
Чиче, Сонћански пут - од Кнеза Милоша до Првомајског булевара, 
Соње Маринковић, Спортска, Станка Опсенице, Стапарски пут - од 
Венца Војводе Степе Степановића до Милете Протића, Стевана 
Семзе, Суботичка, Сувајска, Тозе Марковића, Филипа Кљајића - од 
21. Октоб ра - до Призренске, Фрање Рачког, Фрушкогорска, Цара 
Душана и Штросмајерова. 

ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: XII Војвођанске ударне 
бригаде - од Владе Ћетковића до Солунских бораца, Амброзија 
Шарчевића - од Сонћанског пута до Максима Горког, Апатински пут 
- од Максима Горког до канала Мостонге, Аугуста Цесарца - од 
Божидара Аџије до Максима Горког, Банатска, Батинска - од 
Моношторске до ХII Војвођанске ударне бригаде, Бачванска, 
Београдска - од Ивана Гундулића до Вука Караџића, Благојевићева - 
од Ивана Гундулића до Вука Караџића, Божидара Аџије, Бранка 
Радичевића - од Ивана Гундулића до Вука Караџића, Браће 
Ђулинац, Васе Стајића, Вере Гуцуње - од Ивана Гундулића до Вука 
Караџића, Виноградска, Војвођанска - од Солунских бораца до 
Јосифа Маринковића, Вука Караџића, Дубровачка - од Првомајског 
булевара до Максима Горког, Дује Марковића, Душана Станичкова - 
од Сонћанског пута до Максима Горког, Ђуре Јакшића - од 
Моношторске до Николе Тесле, Ивана Милутиновића, Илије 
Бирчанина - од Сонћанског пута до Максима Горког, Јадранска, 
Јанка Веселиновића, Јаше Игњатовића, Јожефа Флосбергера, 
Јоргованска - од Кнеза Милоша до Максима Горког, Југ Богдана, 
Каменка Гагрчина, Капетанова, Карађорђева, Коњовићева - од 
Јосипа Козарца до Браће Миладинов, Косовска - од Ивана 
Гундулића до Вука Караџића, Максима Горког, Марка Краљевића, 
Матије Гупца - од Нике Максимовића до ХII Војвођанске ударне 
бригаде, Милана Топлице, Милоша Обилића - од Хајдук Вељка до 
Вука Караџића, Милутина Бојића, Михајла Пупина, Моношторска - 
од Ђуре Јакшића до Симе Матавуља, Мостарска, Нике 
Максимовића, Николе Тесле - од Батинске до Солунских бораца, 
Огњена Прице - од Београдске до Светог Саве, Отона Жупанчића, 
Партизанска, Петра Кочића, Петра Прерадовића, Пинкијева - од 
Михајла Пупина до Солунских бораца, Радишићева - од Ивана 
Косанчића до Карађорђеве, Радничка, Саве Ковачевића, Светог 
Саве, Светозара Милетића - од Јосипа Козарца до Браће Миладинов, 
Синђелићева - од Вере Гуцуње до Вука Караџића, Скопљанска, 
Славујев венац, Слободана Мацуре, Солунских бораца, Сремска, 
Стапарски пут од Милете Протића, Стеријина, Танаска Рајића, 
Филипа Кљајића од Призренске, Хајдук Вељка, Школска. 

ТРЕЋА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: 22. децембра, XII 
Војвођанске ударне бригаде - од Солунских бораца до Безданског 
пута, Августа Цесарца - од Максима Горког до Далматинске, 
Августа Шеное, Ади Ендреа, Амброзија Шарчевића - од Максима 
Горког до Ђуре Даничића, Банијска, Благоја Паровића, 
Благојевићева - од Вука Караџића до Светог Стефана Архиђакона, 
Блашка Марковића, Борачка, Бранка Радичевића - од Вука Караџића 
до Војислава Илића, Браће Рибникар, Васе Пелагића, Вељка 

Мићуновића, Вељка Чубриловића, Вере Гуцуње - од Вука Караџића 
до Војислава Илића, Владимира Назора, Војислава Бакића, 
Војислава Илића, Вукице Митровић, Гаврила Принципа, Георги 
Димитрова, Далматинска, Динарска, Др Радивоја Симоновића, Др 
Ружице Рип, Дубровачка - од Максима Горког до Далматинске, 
Дунавска, Душана Мудрака, Душана Станичкова - од Максима 
Горког до Ђуре Даничића, Душка Радовића, Ђорђа Бркића, Ђуре 
Даничића, Ђуре Салаја, Жељезничка, Жикице Јовановића Шпанца, 
Занатска, Ивана Антуновића, Ивана Мажуранића, Иве Андрића, Иве 
Лоле Рибара, Игманска, Илије Бирчанина - од Максима Горког до 
Апатинског пута, Илије Гарашанина, Индире Ганди, Исидоре 
Секулић, Јасна пољана, Јована Дучића, Јована Поповића, Јована 
Скерлића, Јоргованска - од Максима Горког до краја Јоргованске 
улице, Јосићки пут - од 8. Марта до Николаја Шимића, Јухас 
Шандора, Липов лад, Ловачка, Мајора Гавриловића, Мајора Илића 
Бајке, Мајора Тепића, Мала, Меше Селимовић, Миладина и Николе 
Кунића, Милке Гргуров, Милоша Обилића - од Вука Караџића до 
Чонопљанског пута, Милоша Црњанског, Милутина Радаковића 
Миће, Мите Васиљевића, Мите Калића, Мите Петровића, Мите 
Ценића, Московска, Незнаног јунака, Нике Грујића, Николаја 
Шимића, Николе Пашића, Николе Тесле - од Солунских бораца до 
краја улице Николе Тесле, Нова, Огњена Прице - од Светог Саве до 
Радивоја Ћирпанова, Омладинска, Панонска, Пере Сегединца, Петра 
Деспотовића, Пинкијева - од Солунских бораца до Симе Матавуља, 
Платона Атанацковића, Призренска, Радивоја Ћирпанова, Розе 
Луксембург, Романијска, Салвадора Аљендеа, Сарајевска, Сердар 
Јанка Вукотића, Сивачки пут, Симе Матавуља, Симе Шолаје, 
Синђелићева - од Вука Караџића до Војислава Илића, Слободана 
Бајића, Сонћански пут - од Првомајског булевара до Васе Пелагића, 
Станка Пауновића, Стевана Мокрањца, Стевана Сремца, Текстилна, 
Томе Роксандића, Уједињених нација, Уроша Предића, Хероја 
Карпоша, Циглана, Чихаш Бенеа, Шикарски пут и Шумадијска. 

ЧЕТВРТА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: VII војвођанске ударне 
бригаде, VII крајишке бригаде, Апатински пут - од канала Мостонге 
до краја Апатинског пута, Багремова, Балканска, Бањалучка, 
Барањска, Бездански пут, Богољуба Јефтића, Босанска, Бошка Бухе, 
Бошка Вребалова, Бошка Југовића, Бошка Туцића, Бранка Жижића, 
Бранка Ћопића, Браће Лукачев, Браће Миладинов, Браће Пејак, 
Велебитска, Венац Петрове Горе, Вилмоша Шпајдла, Влаха Буковца, 
Водоводска, Гаковачки пут, Дворска, Диогена Васовића, Дравска, 
Душана Васиљева, Душана Ћубића, Ђорђа Натошевића, Еугена 
Кочиша, Жарка Ђурошева, Живка Машића, Зорана Гомирца, 
Зрмањска, Излетничка, Индустријска зона и све обилазнице око 
градског подручја, Јосићки пут - од Николаја Шимића до краја 
Јосићког пута, Јосифа Маринковића, Јоце Лалошевића, Јурија 
Гагарина, Каналска, Кордунашка, Ливадска, Личка, Љубице Одаџић, 
Маринка Плавшића, Мали Сокак, Милана Ракића, Миленка 
Стричевића, Миодрага Петровића Чкаље, Мирослава Антића, 
Моношторски пут, Николе Предојевића, Обзирских жртава, Павла 
Вујисића, Пољска, Пролетерска, Раде Крстића, Раде Марјанца, 
Радивоја Кораћа, Радоја Домановића, Рајско Насеље, Ратарска, 
Роковачки пут, Савска, Светог Стефана Архиђакона, Славка 
Раданова, Славонска, Сремског фронта, Старине Новака, Старог 
Вујадина, Стевана Бељанског, Стефана Дечанског, Суботички пут, 
Хаџића Светића, Цветна, Централа, Цетињска, Црвене руже, 
Чонопљански пут и сва приградско-салашка несеља. 
  
НАСЕЉЕНА МЕСТА 
 

• АЛЕКСА ШАНТИЋ 
 ПРВА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Солунских добровољаца од 
Сомборског пута до улице Мостарске и Сомборски пут. 
 ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 
 

• БАЧКИ БРЕГ 
 ПРВА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Браће Радића, Југословенска 
од Колутске до Раде Кончара и Колутска. 
 ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 
 

• БАЧКИ МОНОШТОР 
 ПРВА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Владимира Назора од 
Пионирске до Петра Драпшина и Ивана Горана Ковачића од улице 
Долске до улице Иве Лоле Рибара. 
             ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 
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• БЕЗДАН 
 ПРВА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Жртава фашизма од 
Сомборског пута до улице Колутске, Колутска од Жртава фашизма 
до Пусте, Кошут Лајоша, Пуста од Колутске до Родине, Родина од 
Жртава фашизма до Пусте, Сомборски пут од Жртава фашизма до 
Кошут Лајоша и Црквена. 
ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 
 

• ГАКОВО 
 ПРВА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Краља Петра I од Лазе 
Костића до Бранка Радичевића 
 ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 
 

• ДОРОСЛОВО 
 ПРВА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Николе Тесле од Школске до 
Станка Опсенице и Октобарске револуције од Мале и улице Петефи 
Шандор до Ади Ендре. 
 ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 
 

• КЉАЈИЋЕВО 
 ПРВА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Иве Лоле Рибара од Марка 
Орешковића до Милоша Кљајића, Краља Петра I од ЈНА до Моше 
Пијаде и Моше Пијаде од Марка Орешковића до Милоша Кљајића. 
 ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 
 

• КОЛУТ 
 ПРВА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Марка Орешковића до 
Октобарске револуције, Станка Опсенице од Трга бораца до 
Октобарске револуције, Стојана Матића од Иве Лоле Рибара до Трга 
бораца и Трг бораца. 
 ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 
 

• РАСТИНА 
 ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Солунских бораца од 
Војводе Степе Степановића до Војводе Радомира Путника 
 ТРЕЋА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 
 

• РИЂИЦА 
 ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Светог Саве од 
Добровољачке до Вука Караџића 
 ТРЕЋА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 
 

• СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 
 ПРВА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Доситеја Обрадовића до 
Војвођанске и Сомборска од Ади Енреа до Доситеја Обрадовића. 
 
 ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 

• СТАНИШИЋ 
 ПРВА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Ослобођења од Мајора 
Тепића до Цара Душана. 
 ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 
 

• СТАПАР 
 ПРВА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Карађорђев плац од 
Партизанске до Светосавске 
 ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 
 

• ТЕЛЕЧКА 
 ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Ђерђ Шипоша од 
Светозара Милетића до Октобарске револуције, Киш Ференца од 
улице Ади Ендреа и Октобарске револуције. 
 
 ТРЕЋА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 

• ЧОНОПЉА 
 ПРВА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: Николe Тесле од 
Штросмајерове до Раде Кончара. 
 ДРУГА ПОЛОЖАЈНА ЗОНА: обухвата све остале улице. 

 
Члан 7 

 
Намене објеката за које се плаћа допринос   су:  

• стамбена  
• комерцијална 
• производна  
• пољопривредна 
• јавна  
• помоћни  

Објекти који нису наведени у ставу 1. овог члана, 
уподобиће се најсличнијој наведеној намени.  

Градско веће Града Сомбора ће посебним правилником 
прецизније утврдити класификацију објеката  из става 1.овог члана ( 
у смислу дефинисања класе и категорије објеката). 

 
Члан 8 

 
За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта одређују се следећи коефицијенти: 
 
Коефицијент за зону у граду Сомбору : 
 

Положајна зона Коефицијент 
Екстра зона 0,09 

Прва зона         0,05 

Друга зона 0,04 

Трећа зона         0,03 

Четврта зона 0,02 

 
Коефицијент за намену  објеката у граду Сомбору: 
 
Намена објекта Коефицијент 
Стамбена 1,25  у Екстра зони   -1,10 у осталим зонама  

Комерцијална 1,50  у Екстра зони -  1,40 у осталим зонама 

Производна    0 

Пољопривредна 0 

Јавна  1,25 у Екстра зони 1,10 у осталим зонама (осим за 
објекте  из члана 10 тачка1, 2 и 3 ) 

Помоћни 50% од коефицијента намене објекта  чијој 
функцији служи помоћни објекат 

 
Коефицијент за зону у насељеним местима: 
 

Положајна зона Коефицијент 
Прва зона         0,02 

Друга зона 0,01 

Трећа зона         0,00 

 
Коефицијент за намену  објекта у насељеним местима: 
 
Намена објекта Коефицијент 
Стамбена 0,20 

Комерцијална 0,25 

Производна    0 

Пољопривредна 0 

Јавна  0,20 (осим за објекте  из члана 10. тачка 1, 2 и 3 ) 

Помоћни 50% од коефицијента намене објекта  чијој 
функцији служи помоћни објекат 

 
Члан  9 

 
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном 

инфраструктуром, допринос обрачунат у складу са чланом 4. ове 
Одлуке умањује се за одређени проценат, у складу са следећом 
табелом: 
 

Недостајућа комунална инфраструктура Проценат 
умањења 

приступни пут 10 

канализациона мрежа  10 

водоводна мрежа 10 

Тротоар 5 

ННмрежа 10 
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Јавна расвета 5 

 
Члан  10 

 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не 

обрачунава се за: 
• објекте –просторе чији је инвеститор Град Сомбор,као и у 

случајевима када је посебним споразумом између 
Републике Србије или Аутономне Покрајине 
Војводине,инвеститора и Града Сомбора регулисано 
ослобађање од плаћања доприноса као вид инвестиционог 
подстицаја за улагање у град Сомбор. 

• објекте јавне намене у јавној својини, објекте комуналне и 
друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, 
подземне етаже објеката високоградње (простор намењен 
за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, 
вешернице и сл.), осим за делове подземне етаже које се 
користе за комерцијалне делатности, отворена дечија 
игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе 

• за објекте-просторе традиционалних цркава и 
традиционалних верских заједница у смислу Закона о 
црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", 
број 36/2006) 

• за адаптацију и реконструкцију у оквиру постојећег 
габарита и волумена легално изграђеног објекта, без 
повећања укупне нето површине и без промене намене. 

Члан 11. 

 Скупштина Града Сомбора својим појединачним актом 
може предвидети додатне погодности за плаћање доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта за објекте од посебног значаја за 
развој Града Сомбора и објекте који доприносе заштити животне 
средине и енергетској ефикасности. 

             Додатне погодности из става 1.овог члана не односе се на 
објекте станоградње. 

Члан 12. 

Ако је урбанистичким планом или актом надлежног 
органа предвиђена фазна изградња објекта, допринос се обрачунава 
за фазу, односно фазе које се граде, а за преостале фазе допринос ће 
се регулисати пре подношења пријаве радова за те фазе по ценама и 
условима у моменту обрачуна. 

 
Члан 13. 

 
Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у 

другу намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса, 
инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу (нову) 
намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса. 
 

Члан 14 
 
Уколико у току изградње настану измене у односу на 

грађевинску дозволу и инвеститор изгради већу површину обавезан 
је да достави нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат 
за грађевинску дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун 
доприноса за разлику у површини, који ће бити саставни део 
измењеног решења о грађевинској дозволи. 

 
Члан 15 

 
Инвеститор који  је уклонио или уклања  легално 

изграђени објекат (када је  уклањање истог објекта одобрено 
решењем  о уклањању објекта, односно ако се подаци о  уклањању 
објекта налазе у грађевинској дозволи) и гради нови објекат на истој 
катастарској парцели, износ доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта плаћа се само за разлику у броју квадрата корисне 
површине између објекта који  се гради и објекта који се уклања 
(при чему се води рачуна о намени објекта који се  уклања ,као и 
објекта који се гради). 

 
 

Умањење доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта инвеститор коме је одобрено  уклањање легално 
изграђеног објекта у складу са ставом 1. овог члана, може остварити 
само једном. 
 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 16 

 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се 

платити једнократно у целости или на рате.  
 

Инвеститор допринос за уређивање грађевинског 
земљишта може платити на следећи начин:  
- једнократно у целости  са умањењем од 30%   
- прву рату у висини од  30% од  утврђеног доприноса а преостали 
износ доприноса у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на 
месечном нивоу, са индексом потрошачких цена према подацима  
Републичког завода за статистику.  

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта на рате, инвеститор је дужан да као средство обезбеђења 
плаћања до момента пријаве радова  достави: 

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, 
без приговора која гласи на укупан износ недоспелих рата 
и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца  од 
дана доспећа последње рате или 

 
2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% 

више од укупног износа недоспелих рата у корист 
јединице локалне самоуправе 

 
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта на рате за изградњу објеката чија укупна бруто развијена 
грађевинска површина не прелази 200м² и који не садржи више од 
две стамбене јединице, из става  5 овог члана, не достављају се 
средства обезбеђења.  

Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање 
врши у ратама у случају једнократног плаћања преосталих 
недоспелих рата.  

Саставни део решења о употребној дозволи је коначни 
обрачун доприноса.   

 
Члан 17. 

 
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта у целости, односно ако плаћа на 
рате да уплати прву рату и достави средства обезбеђења, најкасније 
до подношења  захтева за пријаву радова.  

Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса 
у прописаном року, наплата ће се извршити принудним путем у 
поступку прописаном важећим Законом о пореском систему и 
пореској администрацији. 

Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора. 
 

Члан 18. 
 

Инвеститору који плаћање доприноса врши на рате:  
*  рата доспева до 15.у месецу за претходни месец; 
* за период кашњења у плаћању обрачунава се камата за 

неблаговремено плаћене јавне приходе у складу са законом; 
             * уколико не плати две  узастопне месечне рате у року 
доспећа, Град може покренути поступак за активирање средства 
обезбеђења плаћања, односно покренути друге поступке ради 
наплате доприноса. 
            Кад се успоставља хипотека на објекту,  инвеститор  
доставља оверену  изјаву, којом  он безусловно пристаје да  Град 
Сомбор упише хипотеку на  објекту (који је уписан у лист 
непокретности  и на којем нема терета) и да уколико дуг не буде 
исплаћен  о доспелости,  Град Сомбор наплати своје потраживање из 
вредности те непокретности на начин прописан законом. 

Одељење локалне пореске администрације  води 
евиденцију о обрачунатом доприносу, динамици измиривања 
доприноса, роковима плаћања месечних рата, чува средства 
обезбеђења плаћсња, покреће поступак за активирање средства 
обезбеђења плаћања у случају неплаћања доприноса  и покреће 
друге поступке ради наплате доприноса. 
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IV НАЧИН РЕГУЛИСАЊА МЕЂУСОБНИХ 
ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

 
Члан  19. 

 
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове 

Одлуке, а налази се у обухвату планског документа на основу кога 
се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, 
може се припремити, односно опремити и средствима физичких или 
правних лица.  

Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се 
гради на неуређеном грађевинском земљишту подноси Дирекцији за 
изградњу Града Сомбора, предлог о финансирању припремања, 
односно опремања грађевинског земљишта. 

Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана 
доставља: 
- правоснажне локацијске услове 
- доказ о решеним имовинско – правним односима за  парцелу на 
којој намерава да гради објекта 
- копија плана за парцеле  
-  предлог динамике и рокова изградње  

 
Члан  20. 

 
Дирекција након разматрања предлога лица из става 2. 

члана 19. ове Одлуке и достављене документације, припрема 
Елаборат о заједничком припремању, односно опремању 
грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског земљишта  

      Елаборат из става 1. овог члана садржи: 
- податке о локацији односно зони, 
- податке из урбанистичког плана и техничке услове за 

изградњу недостајуће инфраструктуре, 
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта, 
- границе локације која се опрема са пописом катастарских 

парцела, 
- динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре, 
- обавезу  Дирекције да обезбеди стручни надзор у току 

извођења радова 
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у 

обезбеђивању, односно финансирању израде техничке 
документације и стручне контроле техничке 
документације, извођењу радова и избору извођача 
радова, као и других трошкова у вези са опремањем 
грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове 
обезбеђивања финансијских и других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у 
својину јединице локалне самоуправе;  

- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у 
финансирању припремања, односно опремања 
грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта;  

- средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.  
   

     Градско веће града Сомбора даје сагласност на елаборат из 
става 1 овог члана. 
 

Члан 21. 
 

Након давања сагласности   на елаборат из члана 20. ове 
Одлуке, Дирекцијa за изградњу Града Сомбора са лицeм из става 2. 
члана 19. ове Одлуке закључује Уговор о заједничком припремању, 
односно опремању грађевинског земљишта . 

Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:  
-  податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања 
грађевинског земљишта;  
-  податке из планског документа и техничке услове за изградњу;  
-  податке из програма уређивања грађевинског земљишта;  
-  границе локације која се припрема, односно опрема са пописом 
катастарских парцела;  
-  динамику и рок изградње;  
-  обавезу  Дирекције  да обезбеди стручни надзор у току извођења 
радова;  
-  одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, 
односно финансирању израде техничке документације и стручне 
контроле техничке документације, извођењу радова и избору 

извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем 
грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања 
финансијских и других средстава;  
-  одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину 
јединице локалне самоуправе;  
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у 
финансирању припремања, односно опремања грађевинског 
земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта  
- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне 
самоуправе за изградњу инфраструктурних објеката 
-  средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.  

Лице које учествује у заједничком припремању,односно 
опремању грађевинског земљишта износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта може се умањити највише до укупног 
износа умањења за недостајаћу комуналну инфрасртуктуру утврено 
чланом 9. ове Одлуке (највише 50 %). 

  
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 22. 

 
Одељење за комуналне послове у поступку накнадног 

издавања грађевинске и употребне дозволе (легализација) врши 
обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта на основу 
чланова 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Одлуке o грађевинском земљишту 
("Службеном листу Града Сомбора", број 3/2013, 2/2014, 11/2014 и 
1/2015). 

 
Члан 23. 

 
Инвеститори који су са Градом Сомбором закључили 

уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта за изградњу 
објеката,  до 01.03.2015. године у обавези су да плаћају накнаду за 
уређивање грађевинског земљишта у свему у складу са закљученим 
уговорима.  

   
Члан 24. 

 
           Одредбе Одлуке o грађевинском земљишту ("Службени лист 
Града Сомбора", број 3/2013, 2/2014, 11/2014 и 1/2015) од 
01.03.2015.године  неће се примењивати  у поступку обједињене 
процедуре за издавање аката у остваривању права  на изградњу и 
коришћење објеката  а која се спроводи у складу са одредбама 
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 72/2009, 
81/2009, 64/10-УС, 24/2011, ,121/2012,42/2013, одлука УС, 50/2013 
одлука УС , 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014) . 

Одредбе Одлуке o грађевинском земљишту ("Службени 
лист Града Сомбора", број 3/2013, 2/2014, 11/2014 и 1/2015)  остају 
на снази у делу којим се уређује   плаћање накнаде за  уређивање    
грађевинског земљишта у поступцима   легализације ,  као и одредбе 
које су  прописане   Одлуком о локалним комуналним таксама на 
територији Града Сомбора („Службени лист Града Сомбора“, 
бр.10/2013 и 17/2014) ,  Правилником о постављању летњих башти 
на територији Града Сомбора („Службени лист Града Сомбора“, 
бр.5/2010, 5/2011 и 4/2013) и  Одлуком о условима, начину и 
поступку за издавање локација за постављање киоска и мањих 
монтажних објеката на територији града Сомбора (Службени лист 
Града Сомбора“, бр.10/213) . 

Члан 25. 
 
            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Сомбора",  а примењиваће се  од 1.03.2015. 
године. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 418-11/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

44. На основу члана 51а Закона о планирању и изградњи 
(„Службени 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 члана 38. Статута града Сомбора („Сл.лист 
града Сомбора“, бр. 2/08  и 6/13),  Скупштина Града Сомбора на 27. 
седници одржаној дана 25.03.2015. године, доноси  
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О Д Л У К А  

О ГЛАВНОМ УРБАНИСТИ ГРАДА СОМБОРА 
 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1.  
 

Овом одлуком уређује се положај, овлашћења, права и 
дужности Главног урбанисте Града Сомбора  (даље у тексту: Главни 
урбаниста).  
 

Члан 2.  
 

Главни урбаниста координира израду планских документа 
и врши координацију рада између органа надлежног за послове 
урбанизама и јавних предузећа и других институција укључених у 
поступак израде и доношење планских документа.  
 

Члан 3.  
 

Главни урбаниста је непристрасан у свом раду.  
 

Члан 4.  
 

У вршењу послова, Главни урбаниста поступа у складу са 
позитивним прописима републике и града и правилима струке.  
 

II  ИМЕНОВАЊЕ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ  
 

Члан 5.  
 

Скупштина Града Сомбора већином гласова присутних  
одборника именује Главног урбанисту, на период од четири године, 
а на предлог Градског већа Града Сомбора. 

Предлог из става 1. овог члана  се подноси у писаној 
форми и мора бити образложен. 

По истеку мандата, главни урбаниста може бити поново 
именован на ту функцију.  

За Главног урбанисту може бити именовано лице са 
стеченим високим образовањем, односно смером на академским 
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним академским студијама у трајању од 
најмање пет година у области архитектуре и одговарајућом 
лиценцом издатом у складу са законом и које има најмање десет 
година радног искуства у области урбанистичког планирања и 
архитектуре.  
 

Главни урбаниста је по функцији председник Комисије за 
планове Града Сомбора.  
 

III   ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ 
 

Члан 6.  
 

Главни урбаниста:  
  

1. разматра иницијативе за доношење планских докумената 
и о свом ставу обавештава орган надлежан за послове 
урбанизма ради даљег поступања, 

2. заједно са органом надлежним за послове урбанизма 
одређује редослед и динамику доношења планских 
докумената, 

3. сарађује са помоћником Градоначелиника  задуженим за 
област урбанизма, усклађује и синхронизује активности 
које они предузимају, 

4. сарађује са носиоцем израде плана у циљу обезбеђивања 
благовременог прибављања података о постојећој 
планској документацији, подлогама, посебним условима 
за заштиту и уређење простора, стању и капацитетима 
инфраструктуре и других података неопходних за израду 
планског документа,  

5. сарађује са одговорним планером, односно одговорним 
урбанистом у току целог поступка израде планског 
документа, 

6. у сарадњи са надлежним органима, благовремено 
обавештава грађане о нацртима аката, који се акт упућује 
на јавну расправу, начину и року спровођења јавне 
расправе, као и резултатима спроведене јавне расправе, 

7. учествује на јавним расправама, зборовима грађана или 
другим облицима месне самоуправе у поступку припреме, 
израде и доношења планских аката и уређењу питања из 
области урбанизма,  

8.  даје информације  о фазама припреме, израде, доношењу 
и степену реализације планова, 

9. присуствује  на седницама Скупштине града као 
известилац  и даје додатна обавештења о планским и 
урбанистичким актима који су на дневном реду седнице, 
без права одлучивања приликом усвајања планских 
докумената,  

10. анализира и прати уређење подручја града и доношење 
урбанистичких докумената у складу са законом и 
светским стандардима,  

11.  указује органима Града на рокове и степен реализације 
права и обавеза града у областима о урбанистичког 
уређивања и планирања,  

12.  предлаже приоритете у области урбанизма и планирања,  
13. сарађује са локалним удружењима урбаниста и 

архитеката, као и са другим заинтересованим субјектима, 
14. сарађује и размењује искуства са главним урбанистима 

других  јединица локалне самоуправе,    
15. стара се о достављању плана Централном регистру 

планских докумената у року и на начин утврђен законом и 
подзаконским актом донетим на основу закона, 

16. стара се о уредном вођењу и благовременом ажурирању 
локалног информационог система планских докумената и 
стања у простору,  

17. стара се о благовременом објављивању планских 
докумената, 

18.  иницира обавезу расписивања урбанистичко-
архитектонског конкурса за решење локација које су од 
значаја за град и учествује у избору програмског, 
урбанистичког, композиционог или пејзажног решења за 
одређену локацију или идејно архитектонско решење за 
један или више објеката, као и партерно или пејзажно 
уређење делова или целине предметне локације, 

19. прати стање у простору, 
20. предузима и друге активности у циљу остваривања 

координације у поступцима израде и доношења планских 
докумената, и 

21. обавља друге послове у складу са прописима.  

 
IV   ОВЛАШЋЕЊА ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ 

 
Члан 7.  

 
У поступку израде и доношења планских докумената, главни 

урбаниста је овлашћен да: 
1) код надлежних органа и јавних служби ургира достављање 

тражених податка, односно услова неопходних за израду 
планског документа, 

2) иницира покретање одговарајућег поступка против 
привредног друштва или другог правног лица које у 
поступку израде планског документа не објави сепарат 
и/или не достави у прописаном року тражене податке и 
услове за израду планског документа, 

3) иницира покретање одговарајућег поступка против 
одговорног службеног лица у надлежном органу управе 
ако не достави у прописаном року тражене податке и 
услове за израду планског документа. 

 
V   ПОЛОЖАЈ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ  

 
Члан 8.  

 
Главни урбаниста је самосталан у свом раду и одговара за 

свој рад Скупштини града Сомбора. 
 

Члан 9.  
 

Главни урбаниста може бити у радном односу. 
Главни урбаниста  има право на накнаду за свој рад.  
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Члан 10.  
 

На захтев Главног урбанисте, у вези са делатностима које 
обавља из своје надлежности, органи и службе Града, јавних 
предузећа и установа чији је оснивач Град Сомбор дужни су да дају 
одговарајуће информације којима располажу или податке из 
евиденција којима располажу.  
  Главни урбаниста дужан је да чува тајност података у 
складу са законом.  
 

Члан 11.  
  

На захтев Скупштине града, Главни урбаниста доставља 
извештај о свом раду,  тражене информације и  извештај о току 
предмета.  

Главни урбаниста, по потреби, подноси посебне извештаје 
Скупштини града  о евентуалним проблемима у поступцима израде 
и доношења планских докумената са предлозима за њихово 
превазилажење.  

Члан 12.  
 

Главном урбанисти престаје дужност: 
1) истеком мaндата ако не буде поново изабран, 
2) на лични захтев, 
3) разрешењем, 
4) у другим случајевима утврђеним законом и другим 

прописима којиам се уређује престанак функције, односно 
радног односа. 

 
Члан 13.  

 
Главни урбаниста може бити разрешен дужности ако 

неефиикасно или несавесно обавља своју функцију.  
Главног урбанисту разрешава Скупштина града Сомбора 

на начин и по поступку који је превиђен за његово именовање.  
 

Члан 14.  
 

Стручне и административно техничке послове за  потребе 
Главног урбанисте обавља Одељење за комуналне послове градске  
управе Града Сомбора. 
 

VI   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 15.  
 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-106/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 

45. На основу члана 19. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 
– усклађен дин. изн. и 125/2014 – усклађен дин. изн.), члану 104. 
Закона о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – 
др. закон и 93/2012), члана 38. Статута Града Сомбора („Сл лист 
Града Сомбора“, бр. 2/08 и 6/13), Уредбе о највишем и најнижем 
износу боравишне таксе („Сл. гласник РС“, бр. 44/2013), Уредби о 
изменама Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне таксе 
(05 број 110-15194/2014) и на основу Статута Града Сомбора члан 
38. (,,Сл. лист Града Сомбора'', бр. 2/08 и 6/13), Скупштина Града 
Сомбора на својој 27. седници одржаној дана  25.03.2015. године 
доноси 
 

ОДЛУКУ О  БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 
 

Члан 1 
 

Овом Одлуком утврђују се обвезници, висина, олакшице, 
рокови и начин плаћања боравишне таксе за боравак у 
угоститељском објекту за смештај (у даљем тексту: боравишна т 
акса) на територији Града Сомбора. 

 
 

Члан 2 
 

Обвезник боравишне таксе је лице које користи услуге 
смештаја у угоститељском објекту, изван свог пребивалишта, на 
територији Града Сомбора. 

 
Члан 3 

 
Под угоститељским објектом за смештај у смислу ове 

Одлуке подразумева се: хотел, мотел, туристичко насеље, камп, 
пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, 
сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа или колиба и 
други објекти за пружање услуга смештаја. 

 
Члан 4 

 
Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у 

угоститељском објекту за смештај лица у висини утврђеној овом 
Одлуком. 

Члан 5 
 

Боравишна такса из члана 4. ове Одлуке плаћа се у износу 
од 100,00 РСД у свим угоститељским објектима за смештај 
назначених у Члану 3. ове Одлуке. 
 

Члан 6 
 

Боравишну таксу  из Члана 5. ове одлуке не плаћају:  
1. Деца до 7 година старости,  
2. Лица упућена на бањско и климатско лечење, односно 
специјализовану рехабилитацију од стране надлежне лекарске 
службе,  
3. Особе са инвалидитетом, телесним оштећењем од најмање 70%, 
војни инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од 
прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и 
сродних мишићних и неуромишићних обољња, параплегије и 
квадриплегије, целебралне и дечије парализе и мултиплекс склерозе, 
особе ометене у развоју, као и пратилац наведених особа, 
4. Ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском 
објекту за смештај ради извођења спортско-рекреативних и других 
активности по програму министарства надлежног за послове 
просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском 
објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са 
наставним планом и програмом образовне установе, као и учесници 
републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама, 
5. Страни држављани који су по међународним конвенцијама и 
споразумима ослобођеним плаћања таксе као што је хуманитарни 
рад и друго, 
6. Лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 
дана. 
 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам 
до 15 година старости. 
 

Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу 
ако поднесу доказ да су испуњени услови из става 1. овог члана 
(чланска карта, потврда школе односно образовне установе, упут 
лекарске комисије и друго). 

 
Члан 7 

 
Наплату боравишне таксе врше субјекти који пружају 

услугу смештаја, као и физичка лица које пружају угоститељске 
услуге у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству 
(у даљем тексту: давалац смештаја) преко локалне туристичке 
организације, туристичке агенције, привредног субјекта или другог 
правног лица регистрованог за обављање привредне делатности, на 
основу Уговора.  
 

Уговор из става 1. овог члана физичко лице доставља, 
ради евидентирања, Служби за туризам Града Сомбора. 
 

Служба за туризам Града Сомбора води евиденцију 
категорисаних кућа, апартмана и соба као поверени посао и дужана 
је да Регистру туризма квартално доставља евиденцију коју води у 
писаној и штампаној форми. 
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Члан 8 
 

Боравишна такса се не може наплатити у износу већем 
или мањем од прописане. 

Члан 9 
 

Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу 
истовремено са наплатом услуге смештаја. 
 

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан 
је да на свој терет уплати износ ненаплаћене боравишне таксе. 
 

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја 
у угоститељском објекту посебно искаже износ боравишне таксе, 
као и да наведе основ ослобађања од плаћања или умењења износа 
боравишне таксе, у члану 6 ове Одлуке. 
 

Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја 
уплаћује у року од пет дана по истеку сваких 15 дана у месецу, на 
прописан уплатни рачун јавних прихода – Боравишна такса. 
 

Члан 10 
 

Средства од боравишне таксе уплаћују се на одговарајући 
уплатни рачун буџета Града Сомбора број: 840-714552843-83, модел: 
97 позив на број: 81-232. 

 
Члан 11 

 
Средства од наплаћене боравишне таксе приход су буџета 

Града Сомбора и користе се за обезбеђивање информативно-
пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности 
и културно-историјско наслеђе Града Сомбора, обезбеђивање 
туристичке сигнализације и рад  туристичко-информативног центра, 
у складу са програмом, који за сваку календарску годину доноси 
Туристичка организација Града Сомбора, а на који сагласност даје 
Скупштина Града Сомбора. 

 
Члан 12 

 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Служба за 

туризам Града Сомбора. 
Инспекцијски надзор у делу контроле наплате и уплате 

боравишне таксе врши Одељење локалне пореске администрације 
Градске управе града Сомбора.   

 
Члан 13 

 
Новчаном казном у исносу од 100.000 до 250.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице ако: 
1.  не наплати боравишну таксу, 
2.  наплати боравишну таксу у износу вићем или мањем од 
утврђеног, 
3.  не наплати таксу истовремено са наплатом услуге смештаја, 
4. у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ боравишне 
таксе и не наведе основ ослобађања или умањења износа боравишне 
таксе, 
5.  не уплати средства боравишне таксе у прописаном року ( члан 9. 
ове Одлуке) 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара. 
 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 
лице у правном лицу које пружа услуге смештаја и физичко лице 
које пружа услуге смештаја у домаћој радиности и сеоском 
туристичком домаћинству, новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
75.000,00 динара. 

Члан 14 
 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи 
Одлука о плаћању боравишне таксе („Службени лист Општине 
Сомбор“ ,број 7/2002), Одлука о првим изменама и допунама одлуке 
о плаћању боравишне таксе („Службени лист Општине Сомбор“, 
број 11/2003), Одлука о другим изменама и допунама одлуке о 
плаћању боравишне таксе („Службени лист Општине Сомбор“, број 
5/2006) као и Одлука о трећим изменама и допунама одлуке о 
плаћању боравишне таксе („Службени лист Општине Сомбор“, број 
2/2008). 

Члан 15 
 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Сомбора“ . 

 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 434-7/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 

46. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 28., 29. и 
42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), и чланa 38. став 1. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Службени лист града Сомбора", број 2/2008 и 6/2013), Скупштина 
Града Сомбора на 27. седници одржаној дана 25.03.2015.године, 
доноси 

 
О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА"ДИРЕКЦИЈА  

ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА СОМБОРА" СОМБОР 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком расписује се јавни конкурс за именовање 
директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Града Сомбора" 
Сомбор.  

Члан 2. 
         
 Директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Града 
Сомбора" Сомбор, именује Скупштина града на период од четири 
године, а на основу спроведеног јавног конкурса.                                                                     
 Јавни Конкурс спроводи Комисија за именовање 
директора јавног предузећа коју је именовала Скупштина града 
Сомбора. 

Члан 3. 
    
 Директор Јавног предузећа заснива радни однос на 
одређено време. 
 Место рада директора је Сомбор, Венац Војводе Радомира 
Путника 18. 

 
Члан 4. 

   
 Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу 
Закона којим се регулише област вршења јавних функција. 
 

Члан 5. 
      
 За директора јавног предузећа "Дирекција за изградњу 
Града Сомбора" Сомбор може бити именовано лице које 
испуњава следеће услове: 
- да је пунолетно и пословно способно; 
- да је стручњак у једној или више области из које је 

делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано јавно предузеће; 

- да има високо образовање стечено на студијама трећег 
степена (доктор наука), другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије, магистар наука), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; 

- да има најмање пет година радног искуства од чега три 
године на руководећим положајима; 

- да није осуђивано за кривично дело против привреде, 
правног саобраћаја и службене дужности; 

- да лицу није изречена мера безбедности забране 
обављања делатности која је претежна делатност јавног 
предузећа. 

 
Члан 6. 

 
 Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службном лису града Сомбора" 
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РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-106/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 

47. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 28., 29. и 
42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), и чланa 38. став 1. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Службени лист града Сомбора", број 2/2008 и 6/2013), Скупштина 
Града Сомбора на 27. седници одржаној дана 25.03.2015. године, 
доноси 

 
О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 "ПРОСТОР"СОМБОР 
 

Члан 1. 
 
          Овом Одлуком расписује се јавни конкурс за именовање 
директора јавног комуналног предузећа "Простор" Сомбор.  

 
Члан 2. 

         
 Директора јавног комуналног предузећа " Простор" 
Сомбор именује Скупштина града на период од четири године, а на 
основу спроведеног јавног конкурса.                                                                     
 Јавни Конкурс спроводи Комисија за именовање 
директора јавног предузећа коју је именовала Скупштина града  
Сомбора. 
         

Члан 3. 
    
 Директор Јавног предузећа заснива радни однос на 
одређено време. 
 Место рада директора је Сомбор, Раде Дракулића 12. 
 

Члан 4. 
 

 Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу 
закона којим се регулише област вршења јавних функција. 

 
Члан 5. 

      
 За директора јавног комуналног  предузећа "Простор" 
Сомбор "може бити именовано лице које испуњава  следеће 
услове: 
- да је пунолетно и пословно способно; 
- да је стручњак у једној или више области из које је 

делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано јавно предузеће; 

- да има високо образовање стечено на студијама трећег 
степена (доктор наука), другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије, магистар наука), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; 

- да има најмање пет година радног искуства од чега три 
године на руководећим положајима; 

- да није осуђивано за кривично дело против привреде, 
правног саобраћаја и службене дужности; 

- да лицу није изречена мера безбедности забране 
обављања делатности која је претежна делатност јавног 
предузећа. 

Члан 6. 
 

 Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службном лису града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-107/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 

 48. На основу члана 15. став 1. тачка 1. Закона о 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009, 
92/2011 и 93/2012), члан 12. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији града Сомбора 
(„Службени лист града Сомбора“, број 11/2011) и члана 14. тачка 20. 
Статута града Сомбора („Службени лист града Сомбора“, број 2/08 и 
6/2013), Скупштина Града Сомбора на својој седници 27. која је 
одржана дана 25.03.2015. године, доноси 

О Д Л У К У  

О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ 
НАМЕНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СОМБОРА 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се формирање, организација, 
опремање, оспособљавање и функционисање јединица цивилне 
заштите опште намене на територији града Сомбора. 

Члан 2.  

Јединице цивилне заштите опште намене образују  се као 
привремени састави  од добровољаца и радно способног 
становништва, као и запослених (комунална полиција, комунална 
инспекција, ...) 

Члан 3. 

Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају 
се за извршавање обимних и мање сложених задатака, а нарочито 
локализовање и гашење почетних и мањих пожара и шумских 
пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, 
одржавање реда, учешће у збрињавању угроженог становништва, 
помоћ у асанацији терена и обављање других активности по процени 
Градског штаба за ванредне ситуације. 

Члан 4. 

У јединице опште намене цивилне заштите могу се 
распоредити здравствено способни војни обвезници и здравствено 
способни мушкарци и жене који нису војни обвезници, а старости су 
од 18 до 55 (мушкарци), односно од 18 до 50 година (жене). 

Члан 5. 

На територији града Сомбора формира се јединица 
цивилне заштите опште намене подељена на одељења са укупно 208 
обвезника цивилне заштите, која покрива све Месне заједнице и 
насељена места на територији Града Сомбора и то: 
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Р. 
бр. 

ЈЕДИНИЦА / 
СЕДИШТЕ 

НАСЕЉЕНА МЕСТА КОЈА ЈЕДИНИЦА 
ПОКРИВА Одељење број Број обвезника цивилне 

заштите  

1 
Сомбор град 

 

Црвенка, Горња Варош, Млаке, Нова Селенча, 
Селенча, Стара Селенча, Венац 

7 одељења са по 8 
припадника јединица 

56+1 командир+ 1 заменик 
командира 

2 Алекса Шантић Територија МЗ Алекса Шантић 1 одељење са по 10 
припадника јединице 

10 
3 Бачки Брег Територија МЗ Бачки Брег 

 

1 одељење са по 10 
припадника јединице 10 

4 Бачки Моноштор Територија МЗ Бачки Моноштор 1 одељење са по 10 
припадника јединице 10 

5 Бездан Територија МЗ Бездан 

 

1 одељење са по 10 
припадника јединице 

10 
6 Гаково Територија МЗ Гаково 

 

1 одељење са по 10 
припадника јединице 10 

7 Кљајићево Територија МЗ Кљајићево 

 

1 одељење са по 10 
припадника јединице 10 

8 Колут Територија МЗ Колут 

 

1 одељење са по 10 
припадника јединице 

10 
9 Растина 

 

Територија МЗ Растина 

 

1 одељење са по 10 
припадника јединице 10 

10 Риђица 

 

Територија МЗ Риђица 1 одељење са по 10 
припадника јединице 10 

11 Светозар Милетић Територија МЗ Светозар Милетић 1 одељење са по 10 
припадника јединице 

10 
12 Станишић 

 

Територија МЗ Станишић 1 одељење са по 10 
припадника јединице 10 

13 Стапар 

 

Територија МЗ Стапар 1 одељење са по 10 
припадника јединице 10 

14 Телечка 

 

Територија МЗ Телечка 1 одељење са по 10 
припадника јединице 

10 
15 Чонопља 

 

Територија МЗ Чонопља 1 одељење са по 10 
припадника јединице 10 

16 Дорославо 

 

Територија МЗ Дорославо 1 одељење са по 10 
припадника јединице 10 

УКУПНО    208 
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Члан 6. 

Јачина, састав, структура, врста и задаци водова и 
одељења одређује се посебно за свако насељено место и насеље у 
којима се образују јединице опште намене водећи рачуна у односу 
на њихове специфичности у погледу демографских, привредних, 
инфраструктурних и других карактеристика, а на основу процене 
настале ситуације и по наредбама Градског штаба за ванредне 
ситуације. 

Члан 7. 

Јединица цивилне заштите опште намене има командира и 
заменика командира. Самостална одељења по МЗ имају командире и 
заменике командира одељења. Командире и заменике командира 
решењем одређује командант Градског штаба за ванредне ситуације 
Града Сомбора. 

За извршење задатака командири су одговорни Градском 
штабу за ванредне ситуације и повереницима и заменицима 
повереника у насељеним местима. 

Члан 8. 

Повереници и заменици повереника у Месним 
заједницама предузимају непосредне мере за учешће грађана у 
спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне, узајамне и 
колективне заштите и руководе и координирају јединицама цивилне 
заштите опште намене. 

Члан 9. 

Образовање (формирање) јединице опште намене (попуна 
људством, опремом и средствима) извршиће се у року од годину 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Решење о ангажовању припадника у јединицама цивилне 
заштите опште намене доноси командант или заменик команданта 
Градског штаба за ванредне ситуације. 

Члан 10. 

Одсек за ванредне ситуације и одбрану Одељења за 
привреду врши попуну, опремање и обуку, стручне и друге 
административне послове, на тај начин што води евиденцију о 
припадницима, средствима и опреми јединица опште намене, 
планира, организује и спроводи мобилизацију јединица опште 
намене, организује и спроводи обуку и оспособљавања припадника 
јединица у складу са Законом о ванредним ситуацијама, Одлуком о 
организацији и функционисању цивилне заштите на територији 
града Сомбора, Планом и програмом обуке, врши и друге послове у 
складу са надлежностима и наредбама Штаба за ванредне ситуације. 

Члан 11. 

О заштити права и обавеза припадника цивилне заштите 
опште намене у првом степену решаваће Одсек за ванредне 
ситуације и одбрану Одељења за привреду. 

Решавање у другостепеном поступку о правима и 
обавезама припадника јединица опште намене врши Градско веће 
Града Сомбора. 

Члан 12.  

Јединице цивилне заштите опште намене Града Сомбора, 
у отклањању последица ванредних ситуација из члана 3. ове одлуке, 
учествују у садејству са специјализованим јединицама за заштиту и 
спасавање сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, 
као и јединицама цивилне заштите опште намене суседних општина 
у координацији са Окружним штабом за ванредне ситуације. 

Члан 13.  

Припадник јединице цивилне заштите опште намене има 
право на примену мера безбедности и здравља на раду у складу са 
Законом о ванредним ситуацијама. 

Члан 14. 

Припадник цивилне заштите који је ангажован, након 
извршеног задатка, има право на накнаду која се исплаћује из 
средстава која су предвиђена у буџету Града Сомбора за ову намену, 
у висини 3% од основице коју чини просечна месечна нето зарада у 
Републици Србији према подацима Републичког завода за 
статистику, остварена у месецу који претходи месецу у коме је 
ангажован, за сваки дан проведен на извршењу задатака цивилне 
заштите. 

Члан 15.  

Град Сомбор за време извршења задатка сноси трошкове 
превоза, смештаја и исхране припадника цивилне заштите опште 
намене. 

Члан 16. 

Накнада из овог члана Одлуке исплаћује се на основу 
евиденције коју води Одсек за ванредне ситуације и одбрану 
Одељења за привреду. 

Износ накнаде на основу евиденције из претходног става 
утврђује и исплаћује Одељење за финансије Градске управе Сомбор. 

Члан 17. 

За реализацију ове Одлуке одговоран је начелник Градске 
управе Града Сомбора. 

Члан 18.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора“. 

РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 82-2/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 
 49. На основу члана 17. Одлуке о оснивању Установе за 
културу Културни центар "Лаза Костић" Сомбор ("Сл. лист Града 
Сомбора", бр.12/2011) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина 
града Сомбора је, на 27. седници одржаној 25.03.2015. године, 
донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ЛАЗА 

КОСТИЋ" СОМБОР 
 
I 

 
 У Тачки I Решења о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Установе за културу Културни центар "Лаза 
Костић" Сомбор тачка 1. и 2. , мењају се и гласе: 
  

1. Чедомир Јаничић, за председника, из реда оснивача 
до истека мандата  
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2. Милан Војновић, за члана из реда оснивача до истека 
мандата  

  
II 

 
 Досадашњи чланови Надзорног одбора из реда оснивача 
се разрешавају, а именовани из реда запослених остаје члан 
Надзорног одбора Установе за културу Културни центар "Лаза 
Костић" Сомбор. 
 

III 
 
 Овим Решењем врши се измена и допуна Решења о 
именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за 
културу Културни центар "Лаза Костић" Сомбор бр. 02-375/2012-I 
од 27.12.2012. год. са свим његовим изменама и допунама донетим 
до дана доношења овог Решења. 
 

IV 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-109/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 
 50. На основу члана 41. Закона о култури ("Сл. гл. РС", бр. 
72/2009), члана 13. Одлуке о оснивању Установе за културу 
Културни центар "Лаза Костић" Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора", 
бр.12/2011) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени 
лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина града 
Сомбора је, на 27. седници одржаној 25.03.2015. године, донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ 
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ЛАЗА КОСТИЋ" СОМБОР 

 
I 

 
 У Тачки I Решења о именовању председника и чланова 
Управног одбора Установе за културу Културни центар "Лаза 
Костић" Сомбор тачке  2., 3. и 4., мењају се и гласе: 
  

2. Давид Кецман, за члана из реда оснивача до истека 
мандата  
3. Радослав Трипковић, за члана из реда оснивача до 
истека мандата   
4. Едита Бенедикт Рацић, за члана из реда оснивача до 
истека мандата   
 

II 
 
 Досадашњи чланови Управног одбора из реда оснивача 
осим председника се разрешавају, а именовани из реда запослених 
остају чланови Управног одбора Установе за културу Културни 
центар "Лаза Костић" Сомбор. 
 

III 
 
 Овим Решењем врши се измена и допуна Решења о 
именовању председника и чланова Управног одбора Установе за 
културу Културни центар "Лаза Костић" Сомбор бр. 02-365/2012-I 
од 27.12.2012. год. са свим његовим изменама и допунама донетим 
до дана доношења овог Решења. 

IV 
 

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

РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-115/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

51. На основу члана 41. Закона о култури ("Сл. гл. РС", бр. 
72/2009), члана 13. Одлуке о оснивању Установе за културу Градски 
музеј Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора", бр.12/2011) и члана 38. 
тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" 
бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина града Сомбора је, на 27. седници 
одржаној 25.03.2015. године, донела  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ 
ГРАДСКИ МУЗЕЈ СОМБОР 

 
I 

 
 У Тачки I Решења о именовању председника и чланова 
Управног одбора Установе за културу Градски музеј Сомбор тачке 
1.,2., 3. и 4., мењају се и гласе: 
  

1. Ладислав Фекете, за председника из реда оснивача 
до истека мандата  

2. Наташа Туркић, за члана из реда оснивача до истека 
мандата  

3. Игор Волф, за члана из реда оснивача до истека 
мандата  

4.   Валентина Ганић, за члана из реда оснивача до истека 
мандата 

 
II 

 
 Досадашњи чланови Управног одбора из реда оснивача се 
разрешавају, а именовани из реда запослених остају чланови 
Управног одбора Установе за културу Градски музеј Сомбор. 
 
 
 

III 
 
 Овим Решењем врши се измена и допуна Решења о 
именовању председника и чланова Управног одбора Установе за 
културу Градски музеј Сомбор бр. 02-364/2012-I од 27.12.2012. год. 
са свим његовим изменама и допунама донетим до дана доношења 
овог Решења. 
 

IV 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-110/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

52. На основу члана 17. Одлуке о оснивању Установе за 
културу Градски музеј Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора", 
бр.12/2011) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени 
лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина града 
Сомбора је, на 27. седници одржаној 25.03.2015. године, донела  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ СОМБОР 

 
 

 



Странa  37                                Службени лист Града Сомбора                        Број 2 - 01.04.2015. 

I 
 
 У Тачки I  Решења о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Установе за културу Градски музеј Сомбор тачке 
1. и 2., мењају се и гласе: 
 

3. Љиљана Тица, за председника, из реда оснивача до 
истека мандата  

4. Биљана Јањевић, за члана из реда оснивача до истека 
мандата  

  
II 

 
 Досадашњи чланови Надзорног одбора из реда оснивача 
се разрешавају, а именовани из реда запослених остаје члан 
Надзорног одбора Установе за културу Градски музеј Сомбор. 
 

III 
 
 Овим Решењем врши се измена и допуна Решења о 
именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за 
културу Градски музеј Сомбор бр. 02-374/2012-I од 27.12.2012. год. 
са свим његовим изменама и допунама донетим до дана доношења 
овог Решења. 
 

IV 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-111/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 

53. На основу члана 41. Закона о култури ("Сл. гл. РС", бр. 
72/2009), члана 13. Одлуке о оснивању Установе за културу Градска 
библиотека "Карло Бијелицки" Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора", 
бр.12/2011) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени 
лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина града 
Сомбора је, на 27. седници одржаној 25.03.2015. године, донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "КАРЛО 
БИЈЕЛИЦКИ" СОМБОР 

 
I 

 
 У тачки I Решења о именовању председника и чланова 
Управног одбора Установе за културу Градска библиотека "Карло 
Бијелицки" Сомбор тачке 1.,2.,3. и 4. , мењају се и гласе: 
  

5. Саша Милић, за председника, из реда оснивача, до 
истека мандата  

6. Никола Кривокућа, за члана из реда оснивача, до 
истека мандата  

7. Илона Пелт, члана из реда оснивача, до истека 
мандата 

8. Мирослава Дрвар, члана из реда оснивача, до истека 
мандата 

 
II 

 
Досадашњи чланови Управног одбора из реда оснивача се 

разрешавају, а именовани из реда запослених остају чланови 
Управног одбора Установе за културу Градска библиотека "Карло 
Бијелицки" Сомбор. 
 

III 
 
 Овим Решењем врши се измена и допуна Решења о 
именовању председника и чланова Управног одбора Установе за 
културу Градска библиотека "Карло Бијелицки" Сомбор бр. 02-
362/2012-I од 27.12.2012. год. са свим његовим изменама и допунама 
донетим до дана доношења овог Решења. 

 
IV 

 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-112/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

54. На основу члана 16. Одлуке о оснивању Установе за 
културу Градска библиотека "Карло Бијелицки" Сомбор ("Сл. лист 
Града Сомбора", бр.12/2011) и члана 38. тачка 9. Статута Града 
Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), 
Скупштина града Сомбора је, на 27. седници одржаној 25.03.2015. 
године, донела  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "КАРЛО 

БИЈЕЛИЦКИ" СОМБОР 
 
I 

 
 У Тачки I Решења о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Установе за културу Градска библиотека "Карло 
Бијелицки" Сомбор тачке 1. и 2., мењају се и гласе: 
 
   1. Марко Милеуснић, за председника, из реда 
оснивача,до истека мандата 

  2. Слободан Спасојевић, за члана из реда оснивача, до 
истека мандата 
 

II 
 
 Досадашњи чланови Надзорног одбора из реда оснивача 
се разрешавају, а именован из реда запослених остаје члан 
Надзорног одбора Установе за културу Градска библиотека "Карло 
Бијелицки" Сомбор. 

III 
 
 Овим Решењем врши се измена и допуна Решења о 
именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за 
културу Градска библиотека "Карло Бијелицки" Сомбор бр. 02-
372/2012-I од 27.12.2012. год. са свим његовим изменама и допунама 
донетим до дана доношења овог Решења. 
 

IV 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-116/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

55. На основу члана 10. и 113. Закона о социјалној 
заштити ("Сл. гл. РС", бр. 24/2011), члана 4. и 13. Закона о јавним 
службама ("Сл.гл. РС", бр.42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), 
члана 10. Одлуке о оснивању Установе Центар за социјални рад 
Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора", бр.12/2011) и члана 38. тачка 9. 
Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008 
и 6/2013), Скупштина града Сомбора је, на 27. седници одржаној 
25.03.2015. године, донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ  ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР 
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I 

 У тачки I Решења о именовању председника и чланова 
Управног одбора Установе Центар за социјални рад Сомбор 
досадашња тачка 2.: 
 
„2. Чарна Петричевић, за заменика председника из реда оснивача, до 
истека мандата“, мења се и гласи: 
 
"2. ЖЕЉКО ЛАСЛО, за заменика председника из реда оснивача, до 
истека мандата“  
 

II 
 Овим решењем се мења само заменик председника 
Управног одбора Установе Центар за социјални рад Сомбор, остали 
именовани остају чланови Управног одбора. 
 

III 
 Овим Решењем врши се измена и допуна Решења о 
именовању председника и чланова Управног одбора Центра за 
социјални рад Сомбор бр.02-281/2014-I од 16.07.2014.год., са свим 
његовим изменама и допунама донетим до дана доношења овог 
Решења. 
 

IV 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-113/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

56. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07), члана 2. и 17. Одлуке о оснивању 
радних тела Скупштине града ("Службени лист Града Сомбора" бр. 
3/2008, 4/2009, 2/2010 и 17/2014) и члана 45. Статута Града Сомбора 
("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина 
града Сомбора на својој 27. седници одржаној 25.03.2015. године, 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА 

 
I 

 
 Из Одбора за заштиту локалне самоуправе, безбедност и 
заштиту људских права Скупштине Града Сомбора, РАЗРЕШАВА 
СЕ: 
 ЂУРО МИЉУШ из Колута, члан из реда грађана. 
 

II 
 

 У Одбор за заштиту локалне самоуправе, безбедност и 
заштиту људских права Скупштине Града Сомбора,  ИМЕНУЈЕ СЕ: 
 НИКОЛА ЈОЦИЋ из Сомбора, за члана, из реда грађана. 
  

III 
   

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-114/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

57. 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. 2/08 
и 6/13), Скупштина града Сомбора на 27. седници одржаноj 
25.03.2015. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" БЕЗДАН 

 
I 
 

У Школски одбор Основне школе "Братство јединство" 
Бездан на мандатни период од четири године, именују се: 

Из реда запослених: 
1. НАТАЛИЈА КЕДВЕШ 
2. БРИГИТА ЗЕЉКО МАЈЕР 
3. ИЛОНА КАНИЖАИ 

 
Из реда родитеља: 
1. ИРИС ФЕЈЕШ 
2. ГОРАН ЧАБРИЛО 
3.      БОЈАН ДРАГОЈЕВИЋ 

 
Из реда оснивача: 
1. ЖЕЉКО ЖИЖА 
2. ЛИВИА ДЕВЧИЋ 
3.  ЕРЖЕБЕТ ШИПОШ 
 

II 
 

 Досадашњи чланови Школског одбора разрешавају се због 
истека мандата. 

 
III 

 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-479/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

58. 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. 2/08 
и 6/13), Скупштина града Сомбора на 27. седници одржаноj 
25.03.2015. године, донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" СОМБОР 
 

I 
 

У Школски одбор Основне школе "Братство јединство" 
Сомбор на мандатни период од четири године, именују се: 

Из реда запослених: 
4. КРИСТИЈАН ВЕКОЊ 
5. МИРЈАНА МАРИЈАН 
6. КАТАРИНА БОА ГОРЈАНАЦ 

 
Из реда родитеља: 
3. САЊА ШЕВО 
4. БИЉАНА ОЛУЈИЋ 
3.      ЛАСЛО СЛАДЕК 

 
Из реда оснивача: 
1.     МЛАДЕНКО ЈОКИЋ 
2.     ЕВА БОРУШ 
3.      ФИРСТНЕР РЕНАТА 

 
II 
 

 Досадашњи чланови Школског одбора разрешавају се због 
истека мандата. 
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III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-4/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

59. 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. 2/08 
и 6/13), Скупштина града Сомбора на 27. седници одржаноj 
25.03.2015. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" 

СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 
 
I 
 

У Школски одбор Основне школе "Братство јединство" 
Светозар Милетић на мандатни период од четири године, именују 
се: 

Из реда запослених: 
1. МАРИЈА ПАНТИЋ 
2. ЖУЖАНА БАГИ 
3. ВАЛЕРИЈА КРИЖАН 

 
Из реда родитеља: 
1. АНА ИЛЕШ ВУЈЕВИЋ 
2. КАТАРИНА ТРИЧКОВИЋ ВИДАКОВИЋ 
3. ХИЛДА БАГИ 

 
Из реда оснивача: 
1. НЕМАЊА МРЂАНОВ  
2. КАТАЛИН БОРБАШ  
3.  КАТАЛИН РИПЛИ  
 

II 
 

 Досадашњи чланови Школског одбора разрешавају се због 
истека мандата. 

 
III 

 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-21/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

60. 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 и 
6/2013), Скупштина града Сомбора, на 27. седници одржаној 
25.03.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ СОМБОР 

 
I 

  
У Школски одбор Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор 

на мандатни период од четири године, именују се: 
Из реда запослених: 
1. ФИЛИП ЂУРОВИЋ 
2. ДИОШИ ЧАБА 
3. ИВАНА ВУЈОШЕВИЋ 

 
Из реда родитеља: 
1. СУЗАНА ВУКИЧЕВИЋ 
2. СЛОБОДАН СПАСОЈЕВИЋ 
3.  ЗОРКА КАТАНИЋ 
 
Из реда оснивача: 
1. ТАТЈАНА ДРАЖИЋ 
2. ДАРКО КОСАНОВИЋ 
3. ЗОЛТАН КЕМИВЕШ 
 

II 
 

 Досадашњи чланови Школског одбора разрешавају се 
истеком мандата. 

 
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-15/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 

61. 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 и 
6/2013), Скупштина града Сомбора, на 27. седници одржаноj 
25.03.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ СОМБОР 

 
 
I 
 

У Школски одбор Средње економске школе  на мандатни 
период од четири године, именују се: 

 
Из реда запослених: 
1. МИЛКА БАЊЕГЛАВ 
2. НАДА ПЛЕЋАШ 
3. ЈЕЛИСАВЕТА МАНДИЋ 
 
Из реда родитеља: 
1. ЛАСЛО ХЕРМАН 
2. ОЛИВЕРА МИЈИЋ 
3. ВЛАДИМИР ЗОРИЦА 
 
Из реда оснивача: 
1. ЖЕЉКО ЛАСЛО 
2. ДАНИЈЕЛА ЂЕКИЋ 
3. НЕНАД КОЗАРЕВИЋ 

 
II 
 

 Досадашњи чланови Школског одбора се разрешавају због 
истека мандата. 

 
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-432/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
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62. 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 и 
6/2013), Скупштина града Сомбора, на 27. седници одржаноj 
25.03.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „ДР РУЖИЦА РИП“ 

СОМБОР 
 
 
I 

  
У Школски одбор Средње медицинске школе „Др Ружица 

Рип“ на мандатни период од четири године, именују се: 
Из реда запослених: 
1. ЕЛВЕЂИ ТИНДЕ 
2. ВИОЛЕТА КАРАВЕЗИЋ 
3. ВЛАДИМИР РАКИНИЋ 
 
Из реда родитеља: 
1. ХЕРМИНА ВУКОВИЋ 
2. ЉИЉАНА ГАЛИЦ 
3. ВЕСНА МИНИЋ 
 
Из реда оснивача: 
1. ДР ВЕСНА ДЕЛИЋ 
2. ИВАН ШМИТ 
3. МИЛАН ЧЕРНИЋ 

 
II 
 

 Досадашњи чланови Школског одбора разрешавају се 
истеком мандата. 

 
 

III 
 

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

 
 

РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-3/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 

 
 
63. 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 и 
6/2013), Скупштина града Сомбора, на 27. седници одржаноj 
25.03.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СОМБОР 

 
I 
 

У Школски одбор Средње техничке школе на мандатни 
период од четири године, именују се: 

Из реда запослених: 
1. МАРИН ГОЛУБ 
2. ПАВЛЕ ТЕРЗИЋ 
3. ДРАГАН ТРКУЉА 
 
Из реда родитеља: 
1. БОЖО СТРИЧЕВИЋ 
2. РАДОСЛАВ ВУКОБРАТОВИЋ 
3. МИЛАН ЛОНЧАР 
 
Из реда оснивача: 
1. МИРКО КУРИЏА 
2. АЛЕКСАНДАР ЛАЛИЋ 
3. МАРИЈА ЖУЖА 

 
II 
 

 Досадашњи чланови Школског одбора се разрешавају због 
истека мандата. 

 
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-85/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

64. 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. 2/08 
и 6/13), Скупштина града Сомбора на 27. седници одржаноj 
25.03.2015. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "НИКОЛА ТЕСЛА" КЉАЈИЋЕВО 
 
I 

 
Из Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“ 

Кљајићево, разрешавају се: 
 
Из реда оснивача: 
1. ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ 
2. ГОРДАНА ПРЕДОЈЕВИЋ 
 

II 
 

У Школски одбор Основне школе "Никола Тесла" 
Кљајићево, именују се: 

 
Из реда оснивача: 
1. СЛАЂАНА ЏАКУЛА 
2. ДР МИЛАНА ВУЈАШКОВИЋ 
 

III 
 

  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-86/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

65. 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. 2/08 
и 6/13), Скупштина града Сомбора на 27. седници одржаноj 
25.03.2015. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ СОМБОР 
 
I 
 

Из Школског одбора Школе за основно образовање 
одраслих Сомбор, разрешава се: 

Из реда оснивача: 
АНИТА СТОЈАКОВ 
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II 
 

У Школски одбор Школе за основно образовање одраслих 
Сомбор, именује се: 
 

Из реда оснивача: 
ГОРДАНА ПРЕДОЈЕВИЋ 
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-87/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 

66. 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. 2/08 
и 6/13), Скупштина града Сомбора на 27. седници одржаноj 
25.03.2015. године, донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "АВРАМ МРАЗОВИЋ" СОМБОР 

 
 
I 

 
Из Школског одбора Основне школе „Аврам Мразовић“ 

Сомбор, разрешава се: 
из реда оснивача: 
СВЕТЛАНА ОСТОЈИЋ 

II 
 

У Школски одбор Основне школе „Аврам Мразовић“ 
Сомбор, именује се: 

из реда оснивача: 
МАЈА МИЛОШЕВИЋ 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 

 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-91/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 

 
67. На основу члана 8. Одлуке о оснивању Установе за 

културу Народно позориште Сомбор („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
12/2011) и члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града 
Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина града Сомбора је, на 27. 
седници одржаној 25.03.2015. године, донела  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СОМБОР 
 
 
I 

 
 МИХАЈЛО НЕСТОРОВИЋ, дипломирани глумац, 
именује се за директора Установе за културу Народно позориште 
Сомбор,  са 25.03.2015.г. на мандатни период од четири године или 
до разрешења. 
 
 

II 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-74/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 

 
 
68. На основу члана 17. Одлуке о оснивању Установе за 

културу Народно позориште Сомбор ( „Сл. лист града Сомбора“ бр. 
12/2011) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени 
лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина града 
Сомбора је, на 27. седници одржаној 25.03.2015. године, донела  
 
 

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

ОДБОРА  НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА СОМБОР 
 
 
I 
 

 Из Надзорног одбора Народног позоришта Сомбор 
РАЗРЕШАВА СЕ: 

• НАДА ЂЕРИЋ, члан, из реда запослених. 
 

II 
 

 У Надзорни одбор Народног позоришта Сомбор 
ИМЕНУЈЕ СЕ: 

• ВЕСНА ВРАЊЕШ, за члана, из реда запослених. 
 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-89/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

69. На основу члана 37. Закона о култури („Сл. гласник 
РС“, бр.72/2009), на основу члана 8. Одлуке о оснивању Установе за 
културу Културни центар Лаза Костић" Сомбор („Сл. лист града 
Сомбора“ бр. 12/2011) и члана 38. Статута Града Сомбора 
("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина 
града Сомбора је, на 27. седници одржаној 25.03.2015. године, 
донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ЛАЗА 
КОСТИЋ" СОМБОР 

 
 
I 

СРЂАН АЛЕКСИЋ именује се за директора Установе за 
културу Културни центар „Лаза Костић“ Сомбор, са 25.03.2015. г. на 
мандатни период од 4 године или до разрешења. 
 

II 
  

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-123/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
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70. На основу члана 35., 38. и члана 39. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 и 44/2014), 
члана 43. Одлуке о оснивању ЈКП "Водоканал" Сомбор ("Службени 
лист Града Сомбора", бр. 3/2013), члана 38. тачка 9. Статута града 
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина 
града Сомбора је, на својој 27. седници одржаној дана 25.03.2015. 
године, донела 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

 ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР 
 
I 
 

 ЗДРАВКО СОГИЋ, дипл. економиста из Сомбора, 
Првомајски булевар 17А, разрешава се функције директора ЈКП 
"Водоканал" Сомбор са 25.03.2015.год. 
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-117/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

71. На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 
("Сл.гласник РС", бр.119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 47. 
Одлуке о оснивању ЈКП "Водоканал" Сомбор ("Сл. лист Града 
Сомбора" бр. 3/2013) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина 
града Сомбора је, на 27. седници одржаној дана 25.03.2015.  године, 
донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР 
 
 
I 

 
 СТРАХИЊА ШЉУКИЋ, дипл.инж.пољ.из Сомбора, 
именује се за вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа "Водоканал" Сомбор са 26.03.2015. године, до именовања 
директора, а најдуже на период од шест месеци. 
 

II 
 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 
Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-118/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 

72. На основу члана 26. и 28. Одлуке о оснивању ЈКП 
"Водоканал" Сомбор („Сл. лист Града Сомбора“ бр. 3/2013) и члана 
38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града 
Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина града Сомбора је, на 27. 
седници одржаној 25.03.2015. године, донела  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА   

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР 
 

 
 

I 
 
 Из Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор 
РАЗРЕШАВА СЕ са 25.03.2015. године: 

МИЛАН СИМИЋ, председник, из реда оснивача, 
подношењем оставке. 
 

II 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-119/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 

73. На основу члана 35. и члана 39. става 1. тачке 1. Закона 
о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 и 
44/2014), члана 44. Одлуке о оснивању ЈП за просторно и 
урбанистичко планирање "Урбанизам" и заштиту споменика културе 
Сомбор ("Службени лист Града Сомбора", бр. 3/2013), члана 38. 
тачка 9. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 
2/2008 и 6/2013), Скупштина града Сомбора је, на својој 27. седници 
одржаној дана 25.03.2015. године, донела 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА ПРОСТОРНО И 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ "УРБАНИЗАМ" И 

ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СОМБОР 
 
 
I 
 

 НАТАША КРИВОКАПИЋ, дипл.инж.грађ. из Сомбора, 
Београдска 25., разрешава се функције директора ЈП за просторно и 
урбанистичко планирање "Урбанизам" и заштиту споменика културе 
Сомбор, са 25.03.2015.год. 
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-121/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 

 
74. На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр.119/2012, 116/2013 и 44/2014), на основу члана 
46. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање "Урбанизам" и заштиту споменика културе 
Сомбор ("Службени лист Града Сомбора" бр. 3/13) и члана 38. тачка 
9. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 
2/2008 и 6/2013), Скупштина града Сомбора је, на 27. седници 
одржаној 25.03.2015. године, донела  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ  "УРБАНИЗАМ" И ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ СОМБОР 
 
I 

 
  БОРИС ЂУРКОВИЋ, дипл. комерцијалиста из 
Сомбора, именује се за вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа за просторно и урбанистичко планирање "Урбанизам" и 
заштиту споменика културе Сомбор, са 26.03.2015. године, до 
именовања директора, а најдуже на период од шест месеци. 
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II 
 
 Ово Решење објавити  у "Службеном листу Града 
Сомбора". 

 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-122/2015-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
 
  

75. Председник Скупштине града Сомбора на основу 
члана 92. и 93. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" 
број 2/2008), члана 28. Одлуке о месним заједницама на територији 
града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" број 2/2010) и члана 35. 
Статута Месне заједнице "Риђица"  доноси 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

  1. РАСПИСУЈУ СЕ ВАНРЕДНИ ИЗБОРИ за избор 
чланова Савета МЗ "Риђица" у Риђици, за  10 .05.2015. године. 
 

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку од 
10.03.2015. године. 

 
  3. Изборе за чланове Савета МЗ "Риђица" у Риђици 
спровешће изборна комисија у следећем саставу: 
 
1. Невенка Мирић, дипл.правник, председник 
2  Момир Миоковић, члан 
3. Жељко Велебит, члан 
4.  Славица Сузић, дипл. Правник, заменик председника 
5.  Немања Вулиновић, заменик члана 
6.  Срђан Симић, заменик члана 
 

4. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Сомбора". 
 
РС-АПВ                             
ГРАД СОМБОР   
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ          ИЗ ОДЕЉЕЊА ЗА 
Број: 013-1/2015-I                   КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, 
Дана: 25.02.2015.год.        Миланка Крстић, с.р. 
       С о м б о р 

 
 

76. ИСПРАВКА  ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О 
УРЕЂЕЊУ ГРАДА 
 
 
          У  Одлуци о  уређењу Града, донетој на седници дана  
27.12.2014. године и објављеној у „Службеном листу града 
Сомбора“ број 17/2014,омашком су учињене  техничке грешке 
које треба исправити.  
 
           У члану 103.  став 2. ове одлуке, уместо речи: „чл.102. став 1. 
тачка 3.“ треба да стоје речи:  „чл.102. став 1. тачка 2.“.  
 
           У члану 103. став 3. ове одлуке, уместо речи: „чл.101. став 1. 
тачка 3.“ треба да стоје речи: „чл.102. став 1. тачка 2.“. 
 
           Овим  путем наведене грешке се исправљају.  
 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 352-1303/2014-V                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 01.04.2015.год. 
       С о м б о р 
 
 
 
 

Акта Градског већа 
 

 
77. На основу члана 100. ст.4 и 5 Закона о заштити 

животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09, 
43/11 и 101/11), члана 4. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за 
заштиту животне средине Града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", 
бр.5/2010), и члана 6. Статуа града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора", бр.2/08, 6/13), Градско веће Града Сомбора, по 
прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине број 401-00-00178/2015-09 од 09.02.2015., доноси: 
                                                  

             ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА  

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ГРАДА СОМБОРА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења 
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града 
Сомбора (у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету Града 
Сомбора за 2015. годину. 
2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма у укупном износу од 
3.500.000,00 

(тримилионапетстотинахиљада) динара, оствариће се од:                                                            

− aпропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу 
годину; 

− наменских прихода буџета који су дефинисани као 
наменски приходи буџетског фонда (дела средстава 
остварених од накнаде за загађивање животне средине, 
дела средстава остварених од накнаде за загађивање 
животне средине у подручјима од посебног државног 
интереса у области заштите животне средине и накнаде за 
заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује 
по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне 
средине на територији Града Сомбора); 

− прихода који проистичу из управљања ликвидним 
средствима буџетског фонда; 

− других прихода у складу са Законом. 
3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће се наменски 
за финансирање обавеза јединица локалне самоуправе утврђених 
законима у области заштите животне средине: подстицајних, 
превентивних и санационих програма и пројеката; програма и 
пројеката праћења стања животне средине (мониторинг); програма 
заштите и развоја заштићених природних добара; 
научноистраживачких програма и пројеката; едукација и јачање 
свести о потреби заштите животне средине; информисања и 
објављивања података о стању и квалитету животне средине; 
трошкова реализације програма; као и других активности од значаја 
за заштиту животне средине у Граду, и то: 
 

I Програме и пројекте праћења стања животне средине 
(мониторинг) на територији Града Сомбора  
                                                                                                             
2.000.000,00 динара 
 Планира се реализација законом утврђених обавеза Града 
у области мониторинга, као и других програма и пројеката праћења 
стања животне средине:  

− праћење квалитета ваздуха, 

− праћење и прогноза аерополена, 

− праћење нивоа комуналне буке, 

− праћење квалитета површинских вода, 

− праћење квалитета подземних вода, 

− праћење електомагнетског зрачења, 

− праћење квалитета земљишта. 
За реализацију наведених програма и пројеката закључиће 

се уговори са овлашћеним акредитованим, стручним и научним 
организацијама и установама, а у складу са прописима. 

 
II Информисање и објављивање података о стању и 

квалитету животне средине 
                                                                                                                
10.000,00 динара 

 



Странa  44                                Службени лист Града Сомбора                        Број 2 - 01.04.2015. 

 У циљу редовног, благовремног, поптпуног и објективног 
обавештавања јавности о стању животне средине, јавности рада 
Градске управе Града Сомбора и јачање свести о значају заштите 
животне средине, наставиће се континуирано иновирање Интернет 
презентације Градске управе Града Сомбора. Истовремено ће се 
радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем 
средстава јавног информисања, путем израде публикација и другог 
штампаног материјала. 

III Едукација и јачање свести о потреби заштите 
животне средине  
                                                                                                  
480.000,00 динара 
 У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и 
популаризације заштите животне средине, Одељење за комуналне 
послове, Одсек за урбанизам, грађење и заштиту животне средине 
Градске управе Града Сомбора, ће предвиђеним средствима, 
самостално или у сарадњи са другим субјектима, организаовати или 
учествовати у предавању,семинарима, трибинама, скуповима, 
манифестацијама, акцијама из области заштите и унапређења 
животне средине и обележавање значајних датума и догађаја. 
          IV Подстицајне, превентивне и санационе програме и 
пројекте 
 
1.000.000,00 динара      1.000.000,00 динара 

Планира се реализација пројеката и програма који се 
односе на:  

− стварање предуслова за израду Локалног еколошког 
акционог плана, 

− друге подстицајне превентивне и санационе 
програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже 
потреба. 

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са 
решењима и обавезама проистеклим из закона, и у сарадњи са 
другим субјектима система заштите животне средине. 

V Трошкове реализације Програма 
                                                                                                                 
10.000,00 динара 
 Средства намењена за трошкове реализације Програма 
користиће се за обезбеђивање услова за реализацију програмских 
активности. 
 
4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не 
остварују у планираном износу, расходи ће се остварити по 
приоритетима које утврди Градоначелник Града Сомбора, и то: 
обавезе утврђене законом и раније преузете уговорене обавезе. 
5. Средства из тачке 2 овог Програма могу да се увећају за износ 
неутрошених наменских средстава пренетих из претходне године и 
за износ донација и прихода из других извора, која ће се користити у 
складу са овим Програмом. 
6. Градска управа прати и надзире наменско коришћење средстава 
Фонда и извршавање уговорних права и обавеза корисника 
средстава: 

− непосредним увидом овлашћеног лица Градске 
управе и/или  

− на основу обавештења и документације достављене 
од стране корисника средстава. 

7. Овај Програм објавити у "Службеном листу Града Сомбора". 
 

 
РС-АПВ                             
СГ СОМБОР                   ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Број: 401-48/2015-III                    Саша Тодоровић с.р. 
Дана: 25.03.2015.год. 
       С о м б о р 
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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 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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