СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СОМБОРА
Број 2.

Сомбор, 08.02.2010. године

1. Hа основу члана 73. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС„ број 129/2007) и члана 92. Статута града
Сомбора („Службени лист града Сомбора“ број 2/2008), Скупштинa
града Сомбора на својој 16. седници одржаној дана 08.02.2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СОМБОРА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком образују се месне заједнице као облици
месне самоуправе, одређују њихова подручја и послови, начин
одлучивања, поступак избора и начин рада органа, као и друга
питања која су од значаја за њихов рад.
Члан 2.
Месна заједнице се образују ради задовољавања општих,
заједничких и свакодневних потреба и интереса локалног
становништва.
Члан 3.
Месна заједница има својство правног лица у погледу
права и дужности утврђених Статутом града и овом Одлуком.
Месна заједница има отворене пословне рачуне у оквиру
консолидованог рачуна трезора града Сомбора.
Члан 4.
Месна заједница има печат чији се облик и садржина утврђује
Статутом месене заједнице.
Члан 5.
Месна заједница доноси статут месне заједнице који
мора бити у складу са Законом, Статутом града и овом Одлуком.
Члан 6.
Месна заједница има своју имовину коју могу чинити:
покретне и непокретне ствари, новчана средства и имовинска права.
Савети месне заједнице су дужни да имовином из става 1.
овог члана располажу у складу са законом, овом одлуком и статутом
месне заједнице.
Члан 7.
Месне заједнице остварују непосредну међусобну сарадњу,
сарадњу са градом и њеним органима, предузећима и другим
организацијама, установама и удружењима грађана ради
остваривања програма од заједничког интереса .
У остваривању међусобне сарадње, месне заједнице могу да
удружују средства и да образују заједничке органе и службе, као и
да предузимају друге заједничке активности у извршавању својих
послова и остваривању права и обавеза.
II НАЗИВИ И ПОДРУЧЈА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 8.
На подручју града Сомбора и насељених места , месне
заједнице су : МЗ "Венац", МЗ "Црвенка", МЗ "Млаке",
МЗ"Селенча", МЗ "Нова Селенча", МЗ "Стара Селенча", МЗ "Горња
Варош", МЗ"Алекса Шантић", МЗ "Бачки Брег", МЗ "Бачки
Моноштор",
МЗ
"Бездан",
МЗ"Растина",
МЗ
"Гаково",
МЗ"Дорослово", МЗ"Кљајићево", МЗ "Колут", МЗ "Риђица", МЗ
"Светозар Милетић", МЗ "Станишић", МЗ "Стапар", МЗ "Телечка" и
МЗ "Чонопља".

Година III
Члан 9.

Подручја месних заједница из члана 8. ове одлуке су:
1. МЗ "Венац" обухвата следеће улице: Венац војводе
Степе Степановића, Венац војводе Радомира Путника, Венац
војводе Живојина Мишића, Венац војводе Петра Бојовића и све
улице унутар тих улица.
2. МЗ "Црвенка" обухвата следеће улице: десну страну
Војвођанске улице, десну страну Јосифа Маринковића, десна
страна улице Гаковачки пут до улице Дравске и Савске и све улице
од леве стране Војвођанске улице до улице Вере Гуцуње
укључујући и улицу Вере Гуцуње до улице Вука Караџића, од
улице Милоша Обилића до угла Благојевићеве улице и леву
страну Благојевићеве улице , од угла улице Вука Караџића до
жељезничке пруге Сомбор-Нови Сад, лева страна забашћа улице
Архиђакона Стефана и приградска насеља Обзир, Билић, Милчић,
Ранчево и Шапоње.
3. МЗ "Млаке" обухавата следеће улице: леву страну
Стапарског пута од Великог Бачког канала и све улице од леве
стране Стапарског пута до улице Вере Гуцуње, улицу Вука
Караџића од улице Петра Кочића до угла Благојевићеве улице
укључујући и десну страну Благојевићеве улице од угла улице
Вука Караџића и Благојевићеве до железничке пруге Сомбор Нови Сад и приградска насеља Ленија, Градина и Радојевићи.
4. МЗ "Селенча" обухвата следеће улице: Стапарски пут
десна страна до Војничке улице, Мите Поповића, Војничка
десна страна, Арсенија Чарнојевића, Самка Радосављевића,
Бранислава.Нушића до Војничке, Белог Голуба, Кнеза Милоша,
Сонћански пут до Дубровачке, Алексе Шантића, Јоргованска до
Максима
Горког, Јожефа Флозбергера, Мостарска, Илије
Бирчанина до Максима Горког, Петра Прерадовића, Амброзија
Шарчевића до Максима Горког, Божидара
Аџије, Августа
Цесарца до Максима Горког, Дује Марковића, Дубровачка до
Максима Горког, Школска, лева страна Апатинског пута до
Максима Горког и приградска насеља Чичови, Лугово и
Жарковац.
5. МЗ "Нова Селенча" обухвата следеће улице: Војничка
лева страна, Стапарски пут десна страна од Војничке улице,
Фрушкогорска,
Нушићева од
Војничке
улице, Спортска,
Првомајски булевар, ЈНА, Грује Дедића, Алексе Дундића,
Канаринска , Ивана Парчетића, Бење Антала, Цара Душана, 6.
Личке дивизије, Бала Иштвана, Милете Протића, Славише Вајнера
Чиче, Проте Матеје Ненадовића Роковци од Роковачког пута до
десне стране Стапарског пута .
6. МЗ "Стара Селенча" обухавата следеће улице:
Роковачки пут, Роковци од Роковачког пута до леве стране
Апатинског пута, Вукице Митровић, Хероја Карпоша, Незнаног
јунака, Васе Пелагића, Сонћански пут од Дубровачке, Душана
Станичкова, Илије Гарашанина, Максима Горког, Апатински пут
лева страна од Максима Горког до канала, Илије Бирчанина од
Максима Горког, Јоргованска од Максима Горког, Амброзија
Шарчевића од Максима Горког, Августа Цесарца од Максима
Горког, Дубровачка од Максима Горког, Ђуре Даничића, Платона
Атанацковића, Далматинска, Јована Поповића, Липов лад, Розе
Луксембург, Миладина и Николе Кунића, Стевана Мокрањца, Иве
Андрића, Сердар Јанка Вукотића, Жикице Јовановића Шпанца,
Циглана,
Јована
Скерлића, Аугуста
Шеное, Др Радивоја
Симоновића, Браће Рибникар, Венац Петрове Горе и приградска
насеља Централа , Буковац .
7. МЗ "Горња Варош" обухвата следеће улице: десну
страну Апатинског пута, леву страну Војвођанске улице, и леву
страну Јосифа Маринковића, све улице унутар тих улица и
приградска насеља Шикара, Козара и Ненадић.
8. МЗ "Алекса Шантић" обухвата катастарску општину
Алекса Шантић и насеље "9.мај".
9. МЗ "Бачки Брег" обухвата катастарску општину Бачки
Брег.
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10. МЗ "Бачки Моноштор" обухвата катастарску општину
Бачки Моноштор.
11. МЗ "Бездан" обухвата катастарску општину Бездан.
12. МЗ "Чонопља" обухвата катастарску општину
Чонопља.
13. МЗ "Дорослово" обухвата катастарску општину
Дорослово.
14. МЗ "Гаково" обухвата катастарску општину Гаково.
15. МЗ "Кљајићево" обухвата катастарску општину
Кљајићево и Јагњево салаше.
16. МЗ "Колут" обухвата катастарску општину Колут.
17. МЗ "Растина" обухвата катастарску општину Растина.
18. МЗ "Риђица" обухвата катастарску општину Риђица.
19. МЗ "Стапар" обухвата катастарску општину Стапар.
20. МЗ "Св.Милетић" обухвата катастарску општину
Свезозар Милетић.
21. МЗ "Телечка" обухвата катастарску општину Телечка,
изузев Јагњево салаша.
22. МЗ "Станишић" обухвата катастарску општину
Станишић.
III
ЗАЈЕДНИЦА

ПОСТУПАК

ОБРАЗОВАЊА

МЕСНИХ

Члан 10.
Поступак образовања месних заједница се састоји од
утврђивања подручја за које се образује месна заједница и избора
органа месне заједнице.
Члан 11.
О образовању нове, промени подручја и укидању месне
заједнице одлучује Скупштина града, већином гласова укупног
броја одборника.
Предлог за оснивање нове, промену или укидање
веће,
постојеће
месне
заједнице
могу
поднети:градско
градоначелник, најмање 1/3 одборника, Савет месне заједнице или
грађани са пребивалиштем на територији на коју се предлог односи,
и то путем грађанске иницијативе.
Предлог из става 2. овог члана мора да буде образложен.
Члан 12.
Скупштина града дужна је да пре доношења одлуке о
оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне
заједнице прибави мишљење грађана са дела територије града на
који се предлог односи.
О предлогу за укидање, промену подручја, односно
формирање нове месне заједнице, грађани се изјашњавају путем
референдума.
Скупштина града дужна је да распише референдум за део
територије града на који се предлог односи, у року од 30 дана од
дана подношења предлога из члана 11. ове Одлуке.
У одлуци о расписивању референдума, Скупштина града
ће одредити и органе за спровођење и утврђивање резултата
референдума.
Члан 13.
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- подстиче, обједињава и доставља надлежним органима,
јавним предузећима и установама, иницијативе грађана за решавање
питања од њиховог заједничког интереса;
- предлаже мере у области просторног и урбанистичког
планирања и уређења месне заједнице;
- учествује у изградњи комуналних објеката и путева када
су јавна предузећа инвеститори тих објеката;
- организује изградњу комуналних објеката када јавна
предузећа нису инвеститори тих објеката;
- сарађује на одржавању комуналних објеката и путева и
у обављању комуналних делатности које је град поверио јавним
предузећима и другим предузећима и предузетницима;
обезбеђује просторне и организационе услове за
културно-уметничке активности грађана;
- у сарадњи са органима града стара се о стварању услова
за рад предшколске установе, основне школе и других облика
васпитно-образовног рада са децом;
- учествује у обезбеђивању просторних, финансијских и
организационих услова за спорт и рекреацију;
- сарађује са здравственим и ветеринарским установама
и организацијама на стварању услова за примарну здравствену
заштиту и ветеринарску заштиту;
- организује по потреби разне облике хуманитарне
помоћи на свом подручју;
cтара се о заштити од елементарних непогода и
организованом отклањању или ублажавању последица;
стара се о реализацији уведеног самодоприноса и
увођењу новог;
- уређује коришћење пашњака и утрина који су враћени
селима на коришћење;
- стара се о имовини месне заједнице,њеном очувању и
располагању;
- организује мировно веће, комисију за процену штете,и
друге специфичне облике самопомоћи становништва ;
сарађује са удружењима грађана и невладиним
организацијама о питањима која су од интереса за грађане месне
заједнице;
сарађује са органима града , државним органима ,
јавним предузећима и установама;
- обавља и друге послове у складу са Законом, одлукама
града Сомбора и Статутом месне заједнице.
Члан 16.
Скупштина града може одлучити, на предлог, или уз
сагласност месне заједнице, да се о организовању обављања
појединих комуналних делатности, или послова из оквира тих
делатности у сеоским насељима, када те делатности служе
искључиво потребама становништва, стара месна заједница.
Члан 17.
За обављање одеђених послова из надлежности Градске
управе, посебно у вези са остваривањем права грађана, може се
организовати рад Градске управе у Месним заједницама.
Члан 18.

Скупштина града дужна је да пре доношења одлуке о
промени подручја и укидању месне заједнице прибави и мишљење
Савета месне заједнице на који се предлог односи.
Савет месне заједнице је дужан да се изјасни у року који
је одређен у одлуци Скупштине града.
Ако се Савет месне заједнице не изјасни у року из става 2.
овог члана, сматра се да је мишљење позитивно.

Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада органа Месне заједнице обезбеђује се на
начин утврђен Статутом Месне заједнице.
IV ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 19.

Члан 14.
Месна заједница је конституисана када се изаберу органи
месне заједнице и донесе статут месне заједнице.
Избором и конституисањем органа месне заједнице и
доношењем статута, месна заједница стиче својство правног лица.
III ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 15.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса
грађана на свом подручју, месна заједница обавља следеће послове:

Савет Месне заједнице је представничко тело грађана
месне заједнице који обавља следеће послове и задатке:
-Доноси статут месне заједнице
-Доноси опште и посебне акте
-Доноси програм рада и финансијски план
-Подноси извештај о раду и завршни рачун месне заједнице
-Одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на
којима има право својине
-Покреће иницијативу за увођење месног самодоприноса
-Врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног
самодоприноса

Странa 21

Службени лист Града Сомбора

-Покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих
прописа града
-Сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у
питањима која су од интереса за грађане месне заједнице
-Стара се о спровођењу референдума који се расписује на територији
града, за делове града, месну заједницу или делове месне заједнице
-Именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава
одлуке и спроводи закључке зборова грађана и распаравља о
предлозима одлука зборова грађана,
-Усваја једногодишњи извештај о раду месне заједнице
-Образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради
задовољавања заједничких потреба грађана у складу са законом и
овом одлуком
-Утврђује престанак мандата члану Савета месне заједнице
- Утврђује предлог и подноси иницијативу за утврђиванје и промену
назива улица, тргова и других делова насељеног места,
-Стара се о вршењу послова које месној заједници повери град
-Врши и друге послове утврђене овом Одлуком и Статутом месне
заједнице.
Члан 20.
Број чланова Савета утврђује се статутом месне заједнице.
Члан Савета месне заједнице мора имати пребивалиште на
подручју те месне заједнице.
Мандат чланова Савета траје 4 године, односно до избора
новог Савета месне заједнице.
Избори за чланове савета месне заједнице морају се
одржати најкасније 30 дана пре истека мандата чланова савета
којима мандат истиче.
Члан 21.
Избор чланова Савета месне заједнице врши се у складу са
Статутом града, Статутом месне заједнице и овом Одлуком.
Члан 22.
Савет месне заједнице има председника и заменика
председника који се бирају из реда чланова Савета.
За председника и заменика председника Савета месне
заједнице изабрани су чланови Савета који добију већину гласова
укупног броја чланова Савета.
Члан 23.
Председник Савета месне заједнице представља и заступа
месну заједницу и наредбодавац је за извршење финансијског плана.
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Стручно административним пословима месне заједнице
руководи секретар месне заједнице.
За обављање послова из става 1. овог члана месна
заједница може са другим месним заједницама образовати
заједничку стручну службу.
Вршење
појединих
административних, стручних,
техничких и других послова за своје потребе месна заједница
може поверити органима управе, другим органима и стручним
службама других месних заједница у складу са законом.
Одлуку о образовању стручне службе доноси савет
Месне заједнице, а у случајевима поверавања вршења послова
стручним службама других месних заједница, одлуку споразумно
доносе савети месних заједница.
VI ИЗБОРИ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 28.
Изборе за Савет месне заједнице расписује председник
Скупштине града у складу са овом Одлуком.
Од дана расписивања до дана одржавања избора не може
протећи мање од 45 ни више од 90 дана.
Одлуком о расписивању избора одређује се дан
одржавања избора, као и дан од када почињу тећи рокови за вршење
изборних радњи.
Одлука о расписивању избора објављује се у Службеном
листу града Сомбора.
Члан 29.
Чланови Савета месне заједнице бирају се непосредним,
тајним гласањем на основу општег и једнаког изборног права.
Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју месне
заједнице који је навршио 18 година живота има право да бира и да
буде биран у Савет месне заједнице.
Члан 30.
Изборне јединице за месну заједницу, њихов број, као и
број чланова Савета који се у њима бира, одређује Савет својом
одлуком, с тим што једна изборна јединица не може бројати више од
2000 бирача.
Члан 31.

Члан Савета месне заједнице не може истовремено бити и
запослени у тој месној заједници.

Право предлагања кандидата за члана Савета месне
заједнице има најмање 30 грађана са пребивалиштем на подручју
месне заједнице.
Сваки грађанин може предложити само једног кандидата
за члана Савета месне заједнице.
Предлог кандидата доставља се надлежном органу за
спровођење избора, најкасније 15 дана пре дана одређеног за изборе.

Члан 25.

Члан 32.

Члан 24.

Савет месне заједнице може образовати Извршни одбор
савета месне заједнице.
Број чланова, састав, задаци, начин избора и друга питања
од значаја за рад Извршног одбора утврђују се Статутом месне
заједнице.
Члан 26.
Савет месне заједнице може да образује стална или
повремена радна тела : комисије, одборе и мировна већа, а у циљу
припреме, разматрања и решавања питања из надлежности месне
заједнице.
Статутом месне заједнице утврђује се број и структура
чланова, надлежност, мандат, као и друга питања од значаја за
њихов рад.
V ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНИХ
ПОСЛОВА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Члан 27.
За обављање административних, стручних, техничких и
других послова за потребе месне заједнице, месна заједница
може образовати стручну службу.

Органи за спровођење избора за Савет месне заједнице су
:
1. Изборна комисија
2. Бирачки одбор
Изборну комисију именује Савет месне заједнице.
Изборна комисија у обавези је да обезбеди контролу
изборног процеса предлагачу који је предложио најмање једну
половину кандидата за чланове Савета МЗ.
Председник Изборне комисија мора бити дипломирани
правник.
Члан 33.
Резултате избора утврђује изборна комисија на основу
резултата из свих изборних јединица.
Сваки бирач, кандидат за члана Савета или предлагач
кандидата има право да поднесе приговор изборној комисији због
неправилности у поступку кандидовања и спровођења избора.
Приговори из става 2. овог члана подносе се изборној
комисији у року од 24.часа од часа када је донета одлука , односно
извршена радња.
Изборна комисија дужна је да по приговору донесе
решење у року од 48 часова од пријема приговора.
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Против решења из става 4. ове Одлуке може се изјавити
жалба Градској изборној комисији као другостепеном органу у року
од 24 часа од часа пријема решења изборне комисије.
Градска изборна комисија дужна је да по жалби донесе
решење у року од 48 часова од пријема жалбе.

-
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недоношења програма рада и финансијског плана до
краја месеца марта за текућу годину.

VII
УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 40.

Члан 34.
За члана савета месне заједнице је изабран кандидат који
је добио највећи број гласова.
Ако два или више кандидата добију једнак и истовремено
највећи број гласова, изабран је кандидат који се одређује жребом,
који обавља председник изборне комисије.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште у
месној заједници, одлучују о својим заједничким интересима путем
грађанске иницијативе, на збору грађана и референдуму, у складу са
законом, Статутом града и Статутом месне заједнице и путем
изабраних представника у Савету месне заједнице.
Члан 41.

Члан 35.
Ако избори за Савет месне заједнице буду поништени,
Председник Скупштине града ће расписати поновне изборе у року
од 15 дана.
Савет чији је мандат истекао наставља са радом до избора
чланова новог Савета.
Члан 36.
Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице
сазива председник Савета месне заједнице у претходном сазиву и то
у року од 15 дана од дана утврђивања коначности резултата избора.
Ако председник Савета месне заједнице у претходном
сазиву не сазове конститутивну седницу у року из става 1. овог
члана, конститутивна седница Савета месне заједнице може се
сазвати и на позив најмање 1/3 новоизабраних чланова.
Конститутивном седницом председава председник у
претходном сазиву до избора новог председника.
Уколико председник у претходном сазиву одбије да
председава седницом, истом председава најстарији са листе
новоизабраних чланова Савета.
Конститутивна седница се може одржати ако на њој
присуствује већина од укупног броја чланова Савета месне
заједнице.
На конститутивној седници Савета месне заједнице , из
реда чланова Савета бирају се председник и заменик председника
Савета месне заједнице.
Председник Савета месне заједнице из претходног сазива
дужан је да у писменој форми изврши примопредају пописа имовине
са свим правима, обавезама и задужењима месне заједнице на дан
примопредаје.
Члан 37.
Чланство у Савету месне заједнице престаје:
- оставком.
- због безусловне осуде на казну затвора у трајању дужем
од 6 месеци,
- због потпуног или делимичног губљења пословне
способности,
- због губљења држављанства Републике Србије,
- услед промене пребивалишта ван подручја месне
заједнице,
- у случају смрти.
О престанку чланства у Савету из напред наведених
разлога, Савет извештава Председника Скупштине града у року од 7
дана.
Члан 38.
Допунски избори за Савет месне заједнице обавезно се
расписују у случају да се на начин прописан овом Одлуком не може
обезбедити присутност више од ½ чланова Савета месне заједнице.
Члан Савета који се бира мора бити са територије
изборне јединице члана коме је престао мандат.
Члан 39.
Ванредни избори за Савет месне заједнице расписују се
због:
-

необављања послова Савета, односно неодржавања
састанака Савета месне заједнице у периоду дужем
од 4 месеци,
недоношења Статута месне заједнице у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке

Иницијативу за разматрање, односно решавање одређених
питања из оквира права и дужности месне заједнице може покренути
сваки грађанин, сам или заједно са другима, чије је пребивалиште на
подручју месне заједнице, у складу са законом, статутом града,
статутом месне заједнице и овом Одлуком.
Иницијатива се у писменом облику подноси Савету месне
заједнице.
Члан 42.
Збор грађана се сазива за месну заједницу, део месне
заједнице или више месних заједница.
Збор грађана сазива председник Савета месне заједнице, а
може га сазвати и градоначелник.
Члан 43.
Збор грађана расправља и даје предлоге :
- о потреби увођења самодоприноса
разматра предлоге урбанистичких планова чија се
примена односи на подручје месне заједнице
о питањима из делокруга рада Скупштине града за
који се тражи расправа на зборовима грађана
о другим питањима од непосредног и заједничког
интереса за грађане месне заједнице.
Члан 44.
Путем референдума грађани месне заједнице одлучују о:
увођењу самодоприноса
другим питањима из надлежности града када
Скупштина града о томе одлучи.
VIII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 45.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
- средстава утврђених Одлуком о буџету града,
- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом,
- донација и поклона,
- и других прихода које месна заједница оствари својом
активношћу.
Средства која град преноси месној заједници обезбеђују се у
буџету града посебно за сваку месну заједницу, по наменама :
средства за плате ,социјалне доприносе и остала
лична примања запослених,
материјални трошкови за функционисање месне
заједнице,
средства за обављање изворних послова града који
су поверени месној заједници,
средства
за
суфинансирање
програма
самодоприноса, који је уведен за подручје или део
подручја месне заједнице,
средства за суфинансирање програма изградње
комуналне инфраструктуре у коме грађани учествују
са најмање 10 % средстава.
Средства за финансирање месне заједнице обезбеђују се у
буџету града сразмерно исказаним потребама, а у складу са
финансијским могућностима буџета.
Износ средстава из става 2. овог члана не обухвата средства
која се у буџету града издвајају за капитална улагања на основу
програма уређења грађевинског земљишта.
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Месна заједница користи средства у складу са финансијским
планом, на који сагласност даје Извршни орган града.
Члан 46
На захтев надлежног органа града Савет месне заједнице
је дужан да достави захтев за обезбеђење финансијских средстава за
наредну годину у роковима које одреди градски орган управе.
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Фијакериста у обављању послова фијакерске службе
након избора по спроведеној јавној набавци, из става 2. овог члана,
закључује и потписује са Туристичком организацијом града Сомбора
Уговор.
Уговором, у смислу става 3. овог члана, регулисаће се
права и обавезе фијакеристе.
Након потписивања уговора из става 3. овог члана,
Туристичка организација града Сомбора доставља Градском већу
финансијски план о раду фијакерске службе на усвајање.

Члан 47.
Члан 4.
Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 15. марта
текуће године, достави градском већу и Скупштини града извештај о
свом раду и реализацији програма за прошлу годину, као и извештај
о коришћењу средстава које им је град пренео.

Финансирање рада фијакерске службе, врши се:
из буџета града Сомбора за сваку буџетску годину,
из средстава добијених продајом карата,
из средстава добијених путем донација и других
законом прописаних извора.

IХ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.

Члан 5.

Месне заједнице су дужне да у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке ускладе свој статут са статутом града и
овом Одлуком .
Члан 49.

Накнада за превоз фијакерима у граду Сомбору, припада
возачима фијакера из члана 3. ове Одлуке а утврђује се ценовником
услуга.
Ценовник услуга доноси Градско веће града Сомбора, на
предлог Туристичке организације града Сомбора.
Оверен ценовник услуга мора бити објављен на видном
месту у оквиру стајалишта за фијакере.
Возач фијакера мора обавезно у фијакеру имати оверен
ценовник услуга.
Члан 6.

Одлуке и други општи акти месне заједнице остају на
снази до њиховог усклађивања са одредбама ове Одлуке.
Члан 50.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о месним заједницама ("Сл.лист општине Сомбор" бр. 2/04 и
4/05).
Члан 51.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објавњивања у "Службеном листу града Сомбора.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 016-24/2009-VI
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

2. На основу
члана 38. Статута града Сомбора
(„Службени лист Града Сомбора“, број 2/08), Скупштина града
Сомбора, на својој 16. седници одржаној 08.02.2010. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ФИЈАКЕРИМА У ГРАДУ СОМБОРУ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се организација, начин и услови за
обављање превоза фијакерима у граду Сомбору.
Члан 2.
Превоз фијакерима могу обављати лица која испуњавају
следеће услове:
доказ о општој здравственој способности
три године радног искуства у обављању превоза
фијакером
да имају запрежно возило – фијакер ( у власништву
или га користе на основу Уговора о закупу)
да имају запрегу (коња) у власништву или у закупу
потврду Ветеринарске службе о здравственом стању
запреге (коња)
Члан 3.
Град Сомбор преузима суфинансирање рада за највише
три фијакера у оквиру фијакерске службе у граду Сомбору.
Туристичка организација града Сомбора расписује јавну
набавку за избор фијакера из става 1. овог члана, за текућу годину.

Фијакерска стајалишта морају бити изграђена од тврде
подлоге.
ЈКП Чистоћа ће обезбедити специјалне канте за одлагање
животињског и осталог отпада, које ће се поставити на фијакерско
стајалиште.
Одржавање чистоће на фијакерском стајалишту врши сам
фијакериста.
ЈКП „Чистоћа“ ће обавезно једанпут на дан одвозити
канте са отпадним материјалом са фијакерског стајалишта.
Фијакериста је дужан да обезбеди хигијенску опрему за
коња, односно за прикупљање и одлагање животињског отпада у
току кретања и за време стајања на фијакерском стајалишту, а које
ће одлагати у специјалну канту за ову намену.
Члан 7.
Фијакерско стајалиште налази се на Тргу Републике и
поред Жељезничке станице и обележено је ознакама.
Обележавање
фијакерског
стајалишта
врши
ЈКП“Дирекција за изградњу града Сомбора“ по налогу Одељења за
комуналне послове Градске управе.
Члан 8.
За потребе града Сомбора, фијакериста ће фијакерску
службу обављати у времену од 12,00 до 17,00 чласова, сваког дана.
У изузетним случајевима (најављене манифестације,
посете већег броја гостију као и посете званичних делагација), а по
налогу Туристилчке организације града Сомбора, фијакериста може
фијакерску службу обављати и ван утврђеног времена из става 1.
овог члана.
Члан 9.
Преузимање путника са фијакерског стајалишта врши се
по распореду како долазе на фијакерско стајалиште.
Члан 10.
Возач фијакера је дужан да у саобраћају на путу
фијакером управља из возила или да води упрегнуте коње крећући
се са њихове десне стране.
Фијакер се не сме остављати на путу без надзора возача
или другог лица способног да контролише упрегнуте коње.
Фијакериста је обавезан да упозна кориснике услуга са
знаменитостима града, а према подацима које добије од Туристичке
организације града Сомбора.
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Члан 11.

Фијакериста је дужан да се приликом обављања
фијакерске службе придржава важећих одредаба о заштити животне
средине, а посебно одредаба у вези са одлагањем животињског
отпада.
Члан 12.
Вожња фијакером кроз град Сомбор обавља се по свим
улицама у граду осим у зони под посебним режимом заштите у
граду а у складу са чланом 12. Одлуке о уређењу града. (Сл. Лист
града Сомбора бр 5/09).
Члан 13.
Новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара казниће
се за прекршај возач фијакера ако поступи супротно члану
6,8,9,10,11 и 12.ове Одлуке.
Члан 14.
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4. На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007), члана 8. Закона о територијалној
организацији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007),
Уредбе о утврђивању кућних бројева,означавању зграда бројевима и
означавању назива насељених места, улица и тргова („Сл.гл.РС“, бр.
11/2003, 137/2004 и 58/2006), Одлуке о ближем уређивању појединих
питања службене употребе језика и писма националних мањина на
територији АПВ („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2003 и 9/2003) и члана 39.
Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", бр.2/2008),
Скупштинa града Сомбора на својој 16. седници одржаној дана
08.02.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ И ОЗНАЧАВАЊУ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ
МЕСТА,ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА, УЛИЦА , ТРГОВА И
ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА И НАЧИНУ
УТВРЂИВАЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА И ОЗНАЧАВАЊУ
ЗГРАДА БРОЈЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Одељење
инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора.

I Опште одредбе

Члан 15.

Члан 1.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
организацији, начину и условима за обављање превоза фијакерима у
граду Сомбору ( „Службени лист општине Сомбор бр. 7/95).
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 352-19/10-V
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

3. На основу члана 45. Статута града Сомбора ("Сл. лист
града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је на својој
16. седници, одржаној дана 08.02.2010. године, донела
ОДЛУКУ
О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

Овом Одлуком уређује се начин утврђивања и означавања
назива насељених места, приградских насеља, улица, тргова и
других делова насељеног места и начин утврђивања кућних бројева
и означавање зграда и грађевинских парцела кућним бројевима, на
територији Града Сомбора.
Члан 2.
Називи насељених места, приградских насеља, улица,
тргова, и других делова насељеног места исписују се на српском
језику ћириличним писмом,а сходно Статуту града Сомбора и
латиничним писмом , као и мађарским језиком и писмом.
У насељеним местима Бачки Моноштор и Бачки Брег
називи насељених места, улица, тргова и других делова насељеног
места исписују се и на хрватском језику и писму.
Словне ознаке, називи насељених места, приградских
насеља, улица, тргова и других делова насељеног места исписују се
великим словима.
Члан 3.
Забрањено је неовлашћено означавање или скидање
таблица са кућним бројевима и табли са називима насељених места,
приградских насеља, улица, тргова и других делова насељеног
места.
II Утврђивање и означавање назива насељених места

Члан 1.

Члан 4.

Овом Одлуком о II изменама и допунама Одлуке о
оснивању радних тела Скупштине града Сомбора мења се и
допуњује Одлука о оснивању радних тела Скупштине града Сомбора
(акт бр. 02-167/2008-III од 16.10.2008.) - у даљем тексту: Одлука.

Насељено место је део територије града које има
изграђене објекте за становање и привређивање, основну комуналну
инфраструктуру и друге објекте за задовољавање потреба
становника који су ту стално настањени.

Члан 2.

Члан 5.

Члан 3. став 4. Одлуке, мења се и гласи :
„ Одбор има председника и 10 чланова, од којих се
председник и шест чланова бирају из реда одборника Скупштине
града, а преостала четири члана из реда грађана.“

Иницијативу за промену назива насељеног места, за
одређивање назива новонасталог места, односно за утврђивање да је
насељено место престало да постоји, Скупштини града Сомбора,
могу поднети градско веће и грађани путем месне заједнице, која
покреће иницијативу пред Народном скупштином РС.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-43/2010-I
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

Члан 6.
Предлог за промену назива постојећег насељеног места,
одређивање назива новообразованог насељеног места, односно да је
насељено место престало да постоји, утврђује Скупштина града.
Члан 7.

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

На улазу у насељено место, обавезно се означава назив
места.
Означавање назива насељеног места врши се у складу са
Законом.
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III Утврђивање и означавање назива приградских насеља,
улица , тргова и других делова насељеног места
Члан 8.
Скупштина града утврђује Одлуком називе приградских
насеља, улица, тргова и других делова насељеног места на
територији Града Сомбора, на предлог Комисије за предлагање
назива улица, тргова, школа, институција и установа и других
делова насељених места.
Промена назива приградског насеља, улица, тргова и
других делова насељеног места, врши се на исти начин као и њихово
утврђивање.
Члан 9.
Комисију
за
предлагање
назива
улица,
тргова,школа,институција и установа и других делова насељених
места, која даје предлог за утврђивање назива приградског насеља,
улица, тргова и других делова насељеног места, формира
Скупштина града Сомбора.
Комисија има председника и осам чланова, од којих
председника и четири члана Скупштина бира из редова одборника ,
а преостала четири члана из реда грађана.
Члан 10.
Комисија из члана 9. став 2. ове Одлуке разматра предлог
и доставља га Скупштини града за утврђивање или промену назива
приградског насеља, улице, односно трга и другог дела насељеног
места, по сопственој иницијативи и по индивидуалним предлозима
чланова комисије, на предлог и иницијативу грађана месне заједнице
на чијој се територији налази то приградско насеље, улица, трг ,
односно други део насељеног места, путем Савета месне заједнице,
по процедури прописаној Одлуком о месним заједницама на
територији града Сомбора и на предлог Градског већа.
Иницијатива и предлог за утврђивање или промену назива
приградског насеља, улице , трга или другог дела насељеног места
подноси се Комисији у писменом облику и са образложењем.
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Члан 15.

Означавање назива приградских насеља, улица, тргова и
других делова насељеног места врши се постављањем табли од
емајлираног лима величине 50x55 цм, са исписаним називом
приградског насеља, улице, трга, односно другог дела насељеног
места белим штампаним словима на тамно плавој основи, тако да се
табле постављају на уласку у свако приградско насеље, у свакој
улици, на почетку и на крају улице, са обе стране, на свакој
раскрсници улице и на сваком тргу, на месту спајања улица са
тргом.
Ако на почетку или на крају улице нема зграде, табла са
називом улице поставља се на посебном стубу висине 2,5 м.
Трошкове означавања назива приградског насеља, улица,
тргова и других делова насељеног места сноси Град Сомбор.
Набавку табли за означавање назива насељених места,
приградских насеља, улица, тргова и других делова насељеног места
врши надлежна служба за јавне набавке по налогу Одељења за
комуналне послове.
Члан 16.
Скупштина станара, власници зграда, корисници
пословног простора, као и корисници односно закупци грађевинске
парцеле дужни су да омогуће да се табла са називом улице или трга
постави на њиховој згради, односно грађевинској парцели.
Члан 17.
Табла са називом насељеног места поставља се у року од
15 дана од дана објављивања Одлуке о утврђивању или измени
назива насељеног места у "Службеном гласнику РС", а табла са
називом приградског насеља, улице, трга и другог дела насељеног
места у року од 30 дана од дана достављања Одлуке Скупштине
града о утврђивању, односно измени назива приградског насеља,
улице, трга и другог дела насељеног места.
IV Утврђивање кућних бројева и означавање зграда
и грађевинских парцела кућним бројевима

Члан 11.

Члан 18.

Скупштина града утврђује називе приградских насеља,
улица, тргова и других делова насељеног места, уз претходну
сагласност
Министарства надлежног
за послове локалне
самоуправе.
У поступку промене назива приградског насеља, улица ,
тргова и других делова насељених места, прибавља се мишљење
националног савета оне националне мањине чији је језик у
службеној употреби.
Одлука о утврђивању и промени назива приградског
насеља, улица, тргова и других делова насељеног места објављује се
у "Службеном листу града Сомбора".

Кућни број утврђује се за све стамбене и пословне зграде,
грађевинске парцеле, као и привремене објекте изграђене или
постављене у складу са прописима о планирању и градњи.
Под стамбеном зградом, у смислу ове Одлуке, сматра се
зграда у којој се стално или привремено станује.
Зграда у којој се привремено станује јесте викендица,
виноградарска куђа, летњиковац, барака и друга зграда у којој се
станује само у сезони.
Под пословном зградом, у смислу ове Одлуке, сматра се
свака зграда намењена за обављање привредних, просветних,
здравствених, социјалних, културних, управних и других
делатности, као и за смештај и чување материјалних добара.
Под грађевинском парцелом, у смислу Закона о
планирању и изградњи сматра се део грађевинског земљишта, са
приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или
планом предвиђена за изградњу.

Члан 12.
Одлуку о утврђивању и промени назива приградских
насеља, улица, тргова и других делова насељеног места, Одељење за
комуналне послове, дужано је да достави Служби за катастар
непокретности у року од 15 дана од дана утврђивања, односно
измене назива приградских насеља, улица, тргова и других делова
насељеног места.
Члан 13.
Свако приградско насеље, улица, трг и други део
насељеног места, мора имати свој назив.
На територији града, односно једног насељеног места
града Сомбора, више приградских насеља, улица, тргова, односно
други делови насељеног места, не могу имати исте називе.
Члан 14.
Приградским насељима,улицама, трговима и другим
деловима насељеног места могу се давати називи који имају
географска, етнографска, историјска, културна и друга обележја, као
и према имену умрле знамените личности.

Члан 19.
За зграде које служе у пољопривредне сврхе (амбари,
силоси, штале и сл.) не утврђује се кућни број, осим ако у њима
постоји стан намењен за стално или привремено становање.
Ако се зграде из става 1. овог члана налазе на посебној
грађевинској парцели, утврђује се кућни број те грађевинске
парцеле.
Члан 20.
За зграде и привремене објекте који су изграђени
супротно прописима о планирању и градњи, не утврђује се кућни
број.
Члан 21.
Утврђивање и означавање кућних бројева врши се посебно
за свако насељено место на територији Града Сомбора.
Утврђивање и означавање кућних бројева врши се посебно
за сваку улицу у насељеном месту, при чему зграде, односно
грађевинске парцеле са леве стране улице, одакле почиње
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утврђивање добијају непарне кућне бројеве, почев од броја 1, а
зграде односно грађевинске парцеле са десне стране улице, добијају
парне бројеве, почев од броја 2.
Утврђивање и означавање кућних бројева у свакој улици,
врши се са краја улице који је ближи главном делу, односно центру
насељеног места и наставља у правцу периферије.
Члан 22.
За две или више зграда у истој улици не може се утврдити
исти кућни број.
Ако зграда има више улаза непосредно везаних за улицу,
сваком улазу утврђује се посебан кућни број.
Ако утврђивање додатног кућног броја за улаз у зграду
изазива потребу промене осталих кућних бројева на зградама, за све
улазе у зграду утврдиће се исти кућни број коме се додају словне
ознаке по азбучном реду почев од слова А.
За дворишне зграде утврђује се кућни број уличне зграде
коме се додаје словна ознака по азбучном реду, а ако улична зграда
има више улаза са кућним бројем утврђеним словним ознакама,
дворишној згради се утврђује кућни број уличне зграде са наредном
словном ознаком.
Члан 23.
Утврђивање и означавање кућних бројева на тргу врши се
у континуитету, у смеру кретања казаљке на сату, почев од угла
главне улице и од броја 1.
Члан 24.
Утврђивање кућних бројева и означавање зграда
бројевима у насељеним местима разбијеног типа, односно у којима
не постоје улице, врши се оним редом који је најповољнији и
најкраћи прилаз од једне ка другој згради.
Утврђивање и означавање кућних бројева на кејовима
врши се непарним бројевима са краја улице који је ближи главној
улици , односно главном путу, почев од броја 1.
Члан 25.
Згради саграђеној између две постојеће зграде после
извршеног утврђивања кућних бројева, утврђује се кућни број прве
суседне зграде мањег кућног броја, коме се додаје словна ознака по
азбучном реду.
Члан 26.
За грађевинске парцеле које имају излаз на две или више
улица, може се утврдити само један кућни број.
Ако се грађевинска парцела којој је већ утврђен кућни
број парцелише, први испарцелисани део до суседне зграде нижег
кућног броја задржаће раније утврђени кућни број, а за остале
делове утврђује се исти кућни број са словном ознаком по азбучном
реду, у зависности од броја испарцелисаних делова.
Члан 27.
Власник, односно инвеститор нове зграде или
привременог објекта дужан је да, у року од 30 дана од дана
подношења пријаве почетка извођења радова, односно подношења
пријаве за постављање привременог објекта, у смислу прописа о
планирању и градњи, поднесе захтев за утврђивање кућног броја и
означавање зграде или привременог објекта кућним бројем.
Власник, корисник, односно закупац грађевинске парцеле
дужан је да у року од 30 дана од дана стицања права својине, права
коришћења, односно права закупа на грађевинској парцели, поднесе
захтев за утврђивање кућног броја и означавање грађевинске
парцеле кућним бројем.
Члан 28.
Утврђивање, означавање и набавку кућних бројева врши
Служба за катастар непокретности, која утврђује кућни број
решењем.
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити
жалба Републичком геодетском заводу у року од 15 дана од дана
пријема решења, у складу са законом.

Број 2 - 08.02.2010.
Члан 29.

Означавање зграда и привремених објеката кућним
бројевима врши се постављањем таблица са десне стране од улаза
или изнад улаза, водећи рачуна о њиховој видљивости.
Означавање грађевинских парцела кућним бројевима
врши се постављањем таблица на посебном стубу висине 2,5 м, у
левом углу парцеле од главне улице, односно пута, а ако је парцела
ограђена, постављање таблица врши се на улазу парцеле, водећи
рачуна о њиховој видљивости.
Таблица са кућним бројем из ст. 1. и 2. овог члана
израђује се од емајлираног лима, величине 20x15 цм, а кућни број
исписује се белом бојом на тамно плавој основи.
Ако се зграда налази изван изграђеног дела насељеног
места, таблица са кућним бројем садржи и назив тог насељеног
места.
Члан 30.
Власник односно инвеститор нове зграде или привременог
објекта, као и власник, корисник, односно закупац грађевинске
парцеле дужан је да:
1. омогући да се таблица са кућним бројем постави на
његовом објекту, односно на његовој грађевинској парцели;
2. одржава чистом таблицу са кућним бројем и стара се да
кућни број буде видљив и читак;
3. обавести Службу за катастар непокретности Сомбор, о
оштећењу или уништењу таблице са кућним бројем, у року од 30
дана од дана настанка оштећења или уништења.
Власник, инвеститор, корисник, односно закупац из става
1. овог члана дужан је да у циљу евиденције, пријави Служби за
катастар непокретности све промене које се односе на изградњу
новог, односно рушење постојећег објекта или парцелисање, у року
од 30 дана од дана настанка промене.
Члан 31.
Власник, односно инвеститор нове зграде или
привременог објекта, а за грађевинске парцеле власник, корисник,
односно закупац сноси трошкове за утврђивање и означавање кућног
броја.
Члан 32.
Евиденцију кућних бројева, назива улица и тргова, као део
јединствене евиденције просторних јединица, води Служба за
катастар непокретности.
Евиденције из става 1. овог члана воде се у Регистру
кућних бројева и регистру улица и тргова.
V Надзор
Члан 33.
Надзор над применом ове Одлуке врши
инспекције и комуналне полиције.

Одељење

VI Казнене одредбе
Члан 34.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 10.000 динара
казниће се за прекршај власник, односно инвеститор нове зграде или
привременог објекта, власник, корисник, односно закупац
грађевинске парцеле или корисник пословног простора, ако:
1) неовлашћено означава или скида таблице са кућним
бројевима или табле са називима насељених места, улица и тргова
(члан 3.);
2) у прописаном року не поднесе захтев за утврђивање и
означавање кућног броја за ново изграђену зграду или привремени
објекат, односно грађевинску парцелу (члан 27.);
3) не омогући да се таблица са кућним бројем постави на
његовом објекту, односно грађевинској парцели (члан 30.);
4) не одржава чистом таблицу са кућним бројем и не стара
се о видљивости и читкости кућног броја (члан 30.);
5) у прописаном року не обавести Службу о оштећењу
или уништењу таблице са кућним бројем (члан 30.);
6) у прописаном року не пријави све промене које се
односе на изградњу новог, односно рушење постојећег објекта или
парцелисање (члан 30.);
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7) не омогући да се табле са називима улица и тргова
поставе на његовој згради, односно објекту (члан 16.).
Новчаном казном од 30.000 до 120.000 динара казниће се
за прекршај из става 1. овог члана правно лице.
Новчаном казном од 5.000 до 10.000 динара казниће се за
прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 20.000 до 80.000 динара казниће се за
прекршај из става 1. овог члана предузетник.
Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за
прекршај и лице које неовлашћено означава, скида, уништава,
оштећује или нарушава изглед таблице са кућним бројевима или
табле са називима насељених места, улица и тргова.

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине града
Сомбора, кандидату за одборника изабраном на изборима одржаним
11.05.2008. године:


ДРАГАН НЕНАДОВ, са изборне листе
“Покренимо Сомбор Заједно”, Г17 плус, СПО,
ЛСВ-Млађан Динкић.
II

VII Прелазне и завршне одредбе

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања

Члан 35.

мандата.

Поступци за означавање назива улица, тргова и
означавање зграда кућним бројевима, који нису завршени до дана
ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се у складу са одредбама ове
Одлуке.
Члан 36.
Одељење за комуналне послове дужно је да евиденцију
назива улица, тргова и кућних бројева достави Служби за катастар
непокретности у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 37.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о називима улица ("Сл. лист општине Сомбор", бр. 6/1994).
Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 015-6/2009-VI
Дана: 08.02.2010.
Сомбор
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ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

5. На основу члана 20. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу Општине Сомбор“ Сомбор
("Службени лист општине Сомбор", бр. 9/2007 и „Службени лист
града Сомбора“, бр. 3/2008 и 5/2009), Скупштина града Сомбора је,
на својој 16. седници одржаној 08.02.2010. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА СОМБОРА“ СОМБОР
I
Даје се сагласност на II измене и допуне Статута Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу Града Сомбора“ Сомбор, који је
донео Управни одбор предузећа на седници од 17.12.2009. године.

III
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града
Сомбора".
IV
Против овог Решења може се изјавити жалба Вишем суду
у Сомбору у року од 48 часова од дана доношења.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-39/2010-I
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

7. На основу члана 9. Одлуке о јавном правобранилаштву
Општине Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 18/2002) и члана
38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008),
Скупштина
Града
Сомбора
је,
на
својој
16.
седници одржаној 08.02.2010. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА СОМБОРА
I
НАДИ ФРИДРИХ, дипл. правнику из Сомбора, престаје
функција Јавног правобраниоца града Сомбора са 01.01.2010.
године, избором на другу функцију.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града
Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-38/2010-I
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује
се у „Службеном листу Града Сомбора“.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 010-3/2010-I
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

6. На основу члана 46. тачка 5., члана 48., члана 49. и
члана 56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС"
бр. 129/07) и Извештаја Одбора за кадровска и административна
питања и радне односе са 28. седнице од 08.02.2010. године,
Скупштина Града Сомбора је, на 16. седници одржаној 08.02.2010.
године, донела

8. На основу члана 5. Одлуке о јавном правобранилаштву
Општине Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 18/2002) и члана
38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008),
Скупштина
Града
Сомбора
је,
на
својој
16.
седници одржаној 08.02.2010. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ГРАДА СОМБОРА
I
БРАНИСЛАВ ПЕТКОВИЋ, дипл. правник из Сомбора,
поставља се за Јавног правобраниоца Града Сомбора са 08.02.2010.
године, на период од четири године.
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II

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

Број 2 - 08.02.2010.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА
I

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-35/2010-I
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

Брдар Марија, разрешава се чланства у Надзорном
одбору Туристичке организације Града Сомбор, из реда запослених.
II

9. На основу члана 69б. Закона о социјалној заштитии и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана („Сл. гласник РС“, бр.
36/91, 84/2004 и 115/2005), члана 8. Одлуке о усклађивању Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад Сомбор ("Службени лист
општине Сомбор" бр. 21/2004), члана 38. Статута Града Сомбора
("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008) и Решења бр. 02200022/2010 од 18. јануара 2010. године, Покрајинског секретаријата
за социјалну политику и демографију, Скупштина Града Сомбора је,
на својој 16. седници одржаној 08.02.2010. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ГРАДА СОМБОРА

Вујко Данијела, именује се за члана у Надзорном одбору
Туристичке организације Града Сомбора, из реда запослених.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-18/2010-I
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

I
СИЛВИЈА КРАЊЦ, дипл. социјални радник из Сомбора,
именује се на функцију директора Центра за социјални рад Града
Сомбора.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-36/2010-I
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

10. На основу члана 6. Одлуке о организовању ЈКП
"Енергана" са седиштем у Сомбору ("Службени лист Општине
Сомбор" бр. 9/2007 - пречишћен текст) и члана 38. тачка 9. Статута
Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008),
Скупштина града Сомбора је, на својој 16. седници одржаној
08.02.2010. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР
I
МИЛАН ДОЗЕТ, дипл. економиста из Сомбора, именује
се на функцију директора ЈКП „Енергана“ Сомбор са 08.02.2010.
године, на период од четири године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-37/2010-I
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

12. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07), члана 3. Одлуке о оснивању раднх
тела Скупштине Града ("Службени лист Града Сомбора" бр. 3/2008
и 1/2010) и члана 45. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града
Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина Града Сомбора је, на својој 16.
седници одржаној 08.02.2010. године, донела
РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА КАДРОВСКА И
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
I
У Одбор за кадровска и административна питања и радне
односе Скупштине Града Сомбора, са 08.02.2010. године именују се:
1. Слободан Безбрадица, члан, из реда одборника
2. Јасмина Сијечањ, члан, из реда грађана
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-42/2010-I
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

13. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07), члана 12. Одлуке о оснивању радних
тела Скупштине града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора"
бр. 3/2008 и 4/2009), члана 45. Статута Града Сомбора ("Службени
лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина Града Сомбора је, на
својој 16. седници одржаној 08.02.2010. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА ЗДРАВСТВО
I

11. На основу члана 13. Одлуке о оснивању Туристичке
организације општине Сомбор ("Службени лист општине Сомбор"
бр. 1/2006 – пречишћен текст) и члана 38. тачка 9. Статута Града
Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина
Града Сомбора је, на својој 16. седници одржаној 08.02.2010. године,
донела

У Одбору за здравство Скупштине Града Сомбора, са
08.02.2010. године разрешавају се:
1. Карољ Цурновић, члан, из реда грађана
2. Бруно Анушић, члан, из реда грађана
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II

У Одбор за здравство Скупштине Града Сомбора, са
08.02.2010. године именују се:
1. Бранка Којић, члан, из реда грађана
2. Марија Гутовић, члан, из реда грађана

Број 2 - 08.02.2010.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЛАЗА КОСТИЋ“ СОМБОР
I
Мирко Радичев, разрешава се чланства у Управном
одбору Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор.

III

II

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

Живорад Илић, именује се за члана у Управни одбор
Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор.
III

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-40/2010-I
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

14. На основу члана 10. Одлуке о оснивању Фонда за
развој пољопривреде општине Сомбор („Сл. лист општине Сомбор“,
бр. 10/2005) и члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист
Града Сомбора" бр. 2/2008), на својој 16. седници одржаној
08.02.2010. године, донела
РЕШЕЊE
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ГРАДА СОМБОРА
I
Зоран Депалов, разрешава се функције председника
Управног одбора Фонда за развој пољопривреде Града Сомбора.
II
Карло Лого, именује се за председника Управног одбора
Фонда за развој пољопривреде Града Сомбора.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-41/2010-I
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

15. На основу члана 9. Одлуке о усклађивању Одлуке о
оснивању Установе за културу КЦ „Лаза Костић“ Сомбор
("Службени лист општине Сомбор" бр. 21/2004), члана 38. тачка 9.
Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр.
2/2008), Скупштина Града Сомбора је, на својој 16. седници
одржаној 08.02.2010. године, донела

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-31/2010-I
Дана: 08.02.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.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 84025640-32 који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор,
- штампа Скупштина града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака -

