СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СОМБОРА
Година VI

Службени лист Града Сомбора

10.
На основу члана 190. Устава Републике Србије ("Сл.
гласник РС" број 98/2006), члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/2007), члана 14. и 38.
Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008) и
члана 90. Пословника Скупштине Града Сомбора ("Сл. лист Града
Сомбора" бр. 3/2008), Скупштина Града Сомбора на својој 6.
седници одржаној дана 16.02.2013. године, донела је
ДЕКЛ АР АЦИЈ У
ЗА ГРАД СОМБОР БЕЗ
ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА (ГМО)
I
Полазећи од чињенице да је локална самоуправа најближа
решавању проблема животне средине;
Наглашавајући да је живот грађанки и грађана у средишту
одрживог развоја наше локалне заједнице и да се питања заштите
животне средине најбоље решавају уз непосредно учешће грађана;
Свесна да ширење технологије генетичког инжењеринга,
посебно трансгенетских метода у оквиру генетичког инжењеринга и
генетичких модификација, и увођење (производња, промет и
употреба) живих ГМО и призвода од ГМО у нашу животну средину
могу да нанесу непроцењиву штету по природну разнотежу наше
животне средине, као и да изазову несагледиве дугорочне ризике по
здравље наших грађана и грађанки;
Одлучна у намери да сачувамо биљне и животињске врсте
које су основа наше здраве пољопривреде и исхране;
Истичући да брани слободу избора семена и врста које
гајимо као и независност наших пољопривредника од произвођача и
трговаца ГМО;
Уважавајући растућу забринутост грађана и грађанки у
вези са непостојањем научне сигурности, а као и услед недостајућих
релевантних научних информација, закључака, истраживања и
знања о ризицима и последицама употребе ГМО и производа од
ГМО по очување наших природних ресурса и утицаја на здравље
људи;
Решена
да
унапреди
органску,
контролисану
традиционалну и конвенционалну пољопривреду, посебно
подржавајући право и слободу пољопривредника на природни
одабир, класично оплемењивање и укрштање, обнову и заштиту
домаћих аутохтоних сорти;
Одговорна за добробит и здравље људи града Сомбора,
руководећи се разумним начелом предострожности;
II
Скупштина Града Сомбора:
1. Проглашава територију града Сомбора за територију
без производње, односно гајења генетски модификованих производа
(ГМО) и производа од генетски модификованих организама
(производи од ГМО);
2. Обавезује градоначелника, Градско веће, одељења и
службе Градске управе града Сомбора да у складу са својим
овлашћењима допринесу спровођење слова и духа ове Декларације,
посебно у делу старања о заштити животне средине; заштити,
унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта; развоју и
унапређењу туризма, угоститељства и трговине; здравственој
заштити и планирању развоја;
3. Позива Народну скупштину Републике Србије и Владу
Републике Србије да и надаље примењује постојеће прописе из ове
области уз њихово прецизирање и усаглашавање и са ставовима ове
Декларације и буду привржени намери да Србија остане подручје
без производње-односно гајења и промета ГМО и производа од
ГМО;
4. Обавезује се да ће:
- се сва питања у вези примене Декларације решавати уз непосредно
учешће грађана;
- доприносити примени постојећих прописа, планова и програма из
ове области као и њиховом прецизирању и усаглашавању са
ставовима Декларације;
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- стварати услове за унапређење рада локалних органа, организација
и институција неопходних за примену прописа из ове области:
5. Придружује се и подржава представничка тела
општине, регија и градова у Европској унији и свету која су већ
прогласила своте територије за територије без ГМО (GMO free zone)
у жељи да са њима развија сарадњу на овом пољу деловања и
одговорности.
III
Ову Декларацију објавити у "Службеном листу Града
Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 3-8/2013-I
Дана: 16.02.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

11.
На основу члана 1. Закона о јавном правобранилаштву
(„Сл. гл. РС“ бр. 43/91), члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гл. РС“ бр. 129/2007) и члана 17. Статута Града Сомбора („Сл.
лист Града Сомбора“ бр. 2/2008) Скупштина Града Сомбора на 6.
седници одржаној дана 16.02.2013. године донела је
ОДЛУКУ
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА СОМБОРА
Члан 1.
Овом Одлуком о другим изменама и допунама Одлуке о
Јавном правобранилаштву Града Сомбора мења се и допуњује
Одлука о Јавном правобранилаштву Града Сомбора (акт бр. 02119/2010-I од 10.09.2010. и акт бр. 021-11/2012-I од 07.12.2012.) – у
даљем тексту: Одлука.
Члан 2.
У члану 9. Одлуке у ставу 1. иза речи „Скупштина Града
Сомбора“ додају се речи „на предлог надлежног тела Скупштине
Града Сомбора“.
У члану 9. Одлуке иза става 2. додају се нови ставови 3. и
4. који гласе:
„Јавни правобанилац Града Сомбора и заменик јавног
правобраниоца Града Сомбора се поставља на период од 5 годинa и
може бити поново постављен.
Скупштина Града Сомбора може да постави вршиоца
дужности јавног правобраниоца Града Сомбора најдуже до годину
дана.“
Члан 3.
У члану 11. Одлуке у ставу 2. бришу се речи „и заменика
јавног правобраниоца Града“.
У члану 11. Одлуке иза става 2. додаје се нови став 3. који
гласи:
„Јавни правобранилац Града Сомбора оглашава избор
заменика јавног правобраниоца Града Сомбора и оглас објављује у
средствима јавног обавештавања.“
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. иза речи
„Скупштине Града“ додају се речи „односно јавном правобраниоцу
Града Сомбора“.
Члан 4.
Обавезује се надлежна организациона јединица Градске
управе да изради предлог пречишћеног текста Одлуке о јавном
правобранилаштву Града Сомбора.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу Града Сомбора“.
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РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 021-4/2013-I
Дана: 16.02.2013. г.
С о м б о р

Службени лист Града Сомбора

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

12.
На основу члана 9. став 1. тачка 6., став 3. и 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" бр.
16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 38. став 1. тачка 6. Статута
Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина
Града Сомбора на 6. седници одржаној дана 16.02.2013. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ O ОСНОВНОЈ И ДОДАТНОЈ ПОДРШЦИ
ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

Број 2 - 18.02.2013.

14.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и члана 49. става 1.
Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 34/10-УС
и 54/2011) и Извештаја Одбора за кадровска и административна
питања и радне односе са 14. седнице од 16.02.2013. године,
Скупштина Града Сомбора је, на 6. седници одржаној 16.02.2013.
године, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
Утврђује се да је одборнику Жики Гојковићу, са изборне
листе Жика Гојковић "Наш град, наша обавеза!" СПО, престао
мандат одборника, подношењем оставке.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града
Сомбора".

Члан 1.
У Одлуци о основној и додатној подршци детету и
ученику („Сл. лист Града Сомбора“ бр. 12/2012), у члану 2., ставу 1.
алинеја 4. мења се и гласи:
„ - обезбеђивање бесплатног боравка деце из материјално
угрожених породица, деце без родитељског старања, деце
трећег, односно четвртог реда рођења исте мајке и деце са
сметњама у развоју у предшколској установи.“.
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
„Члан 9.
Деца из породица које су корисници новчане социјалне
помоћи, деца без родитељског старања, деца трећег, односно
четвртог реда рођења исте мајке и деца са сметњама у развоју имају
право на бесплатан боравак у Предшколској установи „Вера
Гуцуња“ Сомбор, уколико ово право нису остварила на други
начин.“
Члан 3.
Правилник за остваривање права на основну и додатну
подршку детету и ученику ускладиће се са одредбама ове Одлуке у
року од 8 дана од дана њеног ступања на снагу.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу Града Сомбора“.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 6-6/2013-VII
Дана: 16.02.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-35/2013-I
Дана: 16.02.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

15.
На основу члана 48., 49. и 56. Закона о локалним
изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и Извештаја Одбора за
кадровска и административна питања и радне односе са 14. седнице
од 16.02.2013. године, Скупштина Града Сомбора је, на 6. седници
одржаној 16.02.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града
Сомбора, кандидату за одборника изабраног на изборима одржаним
06.05.2012. и 18.05.2012. године:

ДЕЈАНУ НИКШИЋУ, са изборне листе Жика Гојковић
"Наш град, наша обавеза!" СПО.
II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања
мандата.
III
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града

13.
На основу члана 64. став 4. Закона о енергетици ("Сл.
гласник РС" бр. 57/2011, 80/2011-испр., 93/2012 и 124/2012) и члана
38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008),
Скупштина Града Сомбора, на 6. седници одржаној дана 16.02.2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ТАРИФНОГ СИСТЕМА ЗА ОБРАЧУН
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА
Члан 1.
У Тарифном систему за обрачун топлотне енергије и
услуга ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 10/2006) у члану 19. став 5.
фактор "1,2" мења се и гласи: "1,5".
Члан 2.
Прве измене и допуне Тарифног система за обрачун
топлотне енергије и услуга ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Сл. листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 352-58/2013-IX
Дана: 16.02.2013. г.
С о м б о р

III
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у року од 48 часова од дана доношења.

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

Сомбора".
IV
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у року од 48 часова од дана доношења.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-36/2013-I
Дана: 16.02.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

16.
На основу члана 9. став 4. Одлуке о јавном
правобранилаштву Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр.
9/2010, 12/2012 и 2/2013) и члана 38. Статута Града Сомбора ("Сл.
лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина Града Сомбора је, на
својој 6. седници одржаној 16.02.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА СОМБОРА
I
МИЛАН ВУЧКОВИЋ, дипл. правник из Сомбора,
именује се за вршиоца дужности јавног правобраниоца Града
Сомбора, са 15.03.2013. године.
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II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града
Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-39/2013-I
Дана: 16.02.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
I
Образује се стручна Комисија за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у Граду Сомбору за 2013. годину (у даљем тексту:
Комисија).
II
Комисију чине председник и шест чланова, и то:
1. Владимир Сабадош, председник,
2. Злата Мојсиловић, члан,
3. Слободан Косановић, члан,
4. Слободан Суботић, члан,
5. Живко Чонић, члан,
6. Золика Иван, члан,
7. Владимир Мишковић, члан.
III
Задатак Комисије је да изради предлог Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за 2013. годину, којим ће утврдити врсту и обим радова
које треба извршити у 2013. години, динамику извођења радова и
улагање средстава, а посебно утврдити податке који се односе на
пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом
60. став 7. Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС"
бр. 41/2009) и прибави мишљење Комисије из члана 60. став 3.
Закона о пољопривредном земљишту.
ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

18.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07), члана 3. Одлуке о оснивању радних 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 6.
седници одржаној 16.02.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА
I
У Савет за развој града Скупштине Града Сомбора
именује се:

Едита Цањев, за члана.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-34/2013-I
Дана: 16.02.2013. г.
С о м б о р

19.
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 6.
седници одржаној 16.02.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

17.
На основу члана 38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист
Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина Града Сомбора је, на својој
6. седници одржаној дана 16.02.2013. године, донела

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-49/2013-I
Дана: 16.02.2013. г.
С о м б о р
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ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

I
У Одбор за односе са верским заједницама Скупштине
града Сомбора именују се:

Адам Тубић, за члана из реда одборника,

Даница Рапаић, за члана из реда грађана.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-33/2013-I
Дана: 16.02.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

20.
На основу члана 5. Одлуке о организовању ЈКП
"Енергана" Сомбор ("Службени лист Општине Сомбор" бр. 1/99
(пречишћен текст), 1/2002, 1/2003, 6/2004, 10/2006 и 5/2009) и члана
38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града
Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 6. седници
одржаној 16.02.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "ЕНЕРГАНА" СОМБОР
I
У Управни одбор ЈКП "Енергана" Сомбор именује се на
мандатни период од четири године или до разрешења:

Маријана Ступар, за заменика председника.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-26/2013-I
Дана: 16.02.2013. г.
С о м б о р
21.
На основу члана 53.,
образовања и васпитања („Сл.
Статута Града Сомбора („Сл.
Скупштина Града Сомбора
16.02.2013. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

54. и 55. Закона о основама система
гласник РС“ бр. 72/09) и члана 38.
лист Града Сомбора“ бр. 2/2008),
на својој 6. седници, одржаној

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" РИЂИЦА
I
У Школском одбору Основне школе "Петар Кочић"
Риђица разрешавају се:

Ладислав Палфи, члан из реда запослених, и

Гордана Блануша, члан из реда представника локалне
самоуправе.
II
У Школски одбор Основне школе "Петар Кочић" Риђица
именују се:

Мирјана Јапунџић, за члана из реда запослених, и

Миливој Стевелић, за члана из реда представника
локалне самоуправе.
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III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Сомбора“.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-14/2013-I
Дана: 16.02.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

22.
На основу члана 40. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 210.
став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“ бр.
24/2011), члана 10., члана 11. и 67. Одлуке о правима у социјалној
заштити из надлежности Града Сомбора („Службени лист града
Сомбора“ бр. 12/2011, 4/2012, 10/2012 и 12/2012) и члана 58. став 1.
Статута града Сомбора („Службени лист града Сомбора“ бр. 2/2008),
градоначелник Града Сомбора доноси
ПРАВИЛНИК
О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ
УСЛУГЕ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ РАДА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА НА УСЛУГУ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЛИЦА СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И НАКНАДУ ТРОШКОВА
ПРЕВОЗА КОРИСНИКА
Члан 1.
У Правилнику о нормативима и стандардима за обављање
услуге, критеријумима и мерилима за утврђивање цене рада и
начину остваривања права на услугу дневног боравка лица са
сметњама у развоју и надокнаду трошкова превоза корисника
(„Службени лист града Сомбора“ бр. 3/2012 и 6/2012) члан 10. мења
се и гласи:
„Цена рада дневног боравка утврђује се применом
норматива и стандарда утврђених овим Правилником на месечном
нивоу и то за полудневни боравак ( боравак до 4 сата без ручка ) и
целодневни боравак ( боравак до 8 сати са ручком ).
Цену рада утврђује надлежни орган пружаоца услуге и
иста се може примењивати по добијању сагласности од стране
Градског већа града Сомбора.“
Члан 2.
У члану 11. став 2. мења се и гласи:
„Услуге дневног боравка пружају се бесплатно деци и
омладини узраста до 26 година и одраслим лицима старијим од 26
година под условом да су из породица које остварују право на
новчану социјалну помоћ.“
Члан 3.
У члану 11. иза става 3. додаје се став 4., који гласи:
„За дане одсуства, кориснику се обрачунава 50% цене
утврђене код пружаоца услуге.“
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„Корисницима дневног боравка са пребивалиштем на
територији насељених места и приградских насеља града Сомбора
надокнађују се трошкови превоза, према списку присуства
корисника по данима, у наредном месецу за претходни месец, са
доказом о пребивалишту корисника.
Надокнада трошкова превоза уплаћиваће се на рачун
пружаоца услуге, који ће средства пренета за ову надокнаду
исплаћивати кориснику, односно његовом родитељу или старатељу.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Градско веће
Број: 560-111/2012-II
Делић,с.р.
Дана: 17.12.2012.год.
Сомбор

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Немања

Р.бр. _
___
_
А к т а
____Бр./Стр.
10. Декларација за Град Сомбор без ГМО .................................. 2/22
11. Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о јавном
правобранилаштву Града Сомбора ............................................. 2/22
12. Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о основној и
додатној подршци детету и ученику ............................................ 2/23
13. Одлука о првим изменама и допунама Тарифног система за
обрачун топлотне енергије и услуга ............................................ 2/23
14. Решење о престанку мандата одборника - Ж. Гојковић ... 2/23
15. Решење о потврђивању мандата одборника - Д. Никшић
.............................................................................................................. 2/23
16. Решење о именовању в.д. јавног правобраниоца Града
Сомбора - М. Вучковић .................................................................. 2/23
17. Решење о формирању Стручне комисије за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта .......................................................................................... 2/24
18. Решење о допуни Решења о именовању чланова Савета за
развој Града ...................................................................................... 2/24
19. Решење о допуни Решења о именовању чланова Одбора за
односе са верским заједницама ..................................................... 2/24
20. Решење о именовању заменика председника Управног
одбора ЈКП "Енергана" Сомбор .................................................. 2/24
21. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
у ОШ "Петар Кочић" Риђица ....................................................... 2/24
Р.бр. _
____Акта Градоначелника града Сомбора
____Бр./Стр.
22. Правилник о другим изменама и допунама Правилника о
нормативима
и
стандардима
за
обављање
услуге,
критеријумима и мерилима за утврђивање цене рада и начину
остваривања права на услугу дневног боравка лица са сметњама
у развоју и накнаду трошкова превоза корисника ................... 2/25

Члан 4.
Члан 11б. мења се и гласи:

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 -
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