
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СОМБОР

Број   3  .                                                Сомбор,   21  .0  3  .2008. године                                        Година   XLI  

29.
На основу члана 65. тачка 10. Закона о буџетском систему, 

Скупштина Општине Сомбор је, на 35. седници одржаној 20.03.2008. 
године, донела

О Д Л У К У

Члан 1.
За  завршни  рачун  буџета  Општине  Сомбор  за  2007. 

годину ангажоваће се екстерни ревизор. 
Задужују  се  стручне  службе  Општинске  управе  да 

спроведу  поступак  јавне  набавке  мале  вредности  за  ангажовање 
екстерног  ревизора  Завршног  рачуна  буџета  Општине  Сомбор  за 
2007. годину.

У раду Комисије  за  спровођење поступка  јавне  набавке 
мале вредности за ангажовање екстерног ревизора Завршног рачуна 
буџета Општине Сомбор за 2007. годину, учествовање и председник 
Одбора за буџет и финансије СО Сомбор, Миодраг Шљукић.

Члан 2.
Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  листу  Општине 

Сомбор". 

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 06-32/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 20.03.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

30.
На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС" бр.  47/2003 и 34/2006) и  члана 30.  Статута Општине 
Сомбор  ("Сл.  лист  Општине  Сомбор"  бр.  7/2002  и  16/2002), 
Скупштина  Општине  Сомбор  је,  на  35.  седници  одржаној  дана 
20.03.2008. године, донела

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

МАРИНЕ КОД БЕЗДАНА

Члан 1.
Овом  Одлуком  доноси  се  План  детаљне  регулације 

Марине код Бездана.

Члан 2.
План  детаљне  регулације  Марине  код Бездана  обухвата 

подручје катастарске општине Бездан према опису из поглавља 1.4 
границе плана са пописом катастарских парцела.

Члан 3.
Примарни  циљ  План  детаљне  регулације  Марине  код 

Бездана је просторно уређење и урбанистичко обликовање простора 
обраде плана у функцији изградње Марине.

Члан 4.
Саставни  део  Одлуке  о  доношењу  Плана  детаљне 

регулације Марине код Бездана је Програм за израду плана детаљне 
регулације Марине код Бездана који је усвојила Комисија за планове 
на својој седници одржаној 24.10.2007. године.

Члан 5.
Председник општине Сомбор је дана 13.06.2007. године, 

донео Одлуку да се не врши израда стратешке процене утицаја на 
животну средину за план детаљне регулације Марине код Бездана

Члан 6.
План детаљне регулације Марине код Бездана се састоји 

из текстуалних и графичких прилога.
Текстуални  део  обухвата  следеће  тачке:  општи  део, 

лиценце за одговорне урбанисте, регистрација предузећа, мишљење 
Комисије  за  планове,  плански  и  правни  основ  доношења  плана, 
положај  простора  у  окружењу,  режим  коришћења  земљишта  - 

подела простора  на јавно и остало грађевинско земљиште, постојећа 
комунална  опремљеност  простора,  стечене  урбанистичке  обавезе, 
границе плана са пописом катастарских парцела,  правила уређења 
простора, подела на целине унутар простора плана, правила, услови 
и  ограничења  уређења  простора,  општи  урбанистички  услови  за 
уређење јавних површина,  општие урбанистички услови за мреже 
јавне комуналне инфраструктуре, услови заштите простора, намена 
простора и биланс површина, услови и мере за спровођење плана, 
урбанистички  показатељи  правила  грађења  по  зонама,  услови  за 
архитектонско  и  естетско  обликовање  објеката,  услови  за 
прикључење објеката на комуналну и осталу инфраструктуру, општа 
правила за изградњу објеката, посебна правила за изградњу објеката, 
правила  за  изградњу  јавних  површина  и  улица  и  правила  за 
изградњу мреже и објеката јавне инфраструктуре. 

 Графички  део  обухвата  следеће  тачке:  Извод  из  ПП 
општине Сомбор, Зоне утицаја, План регулације и нивелације, План 
инсталација, План намена површина. 

Члан 7.
План  детаљне  регулације  Марине  код  Бездана,  се  ради 

потписивања,  оверавања  и архивирања израђује  у  три примерка у 
аналогном и четири примерка у дигиталном облику. Све примерке 
плана у аналогном облику пре оверавања потписује предузеће које је 
израдило  план,  одговорни  урбаниста  који  је  руководио  израдом 
плана и орган надлежан за његово доношење.

Члан 8.
Потписане  планове  у  аналогном  облику  оверавају: 

предузеће  које  је  израдило  план,  одговорни  урбаниста  који  је 
руководио израдом плана и орган надлежан за доношење плана.

Члан 9. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања у "Службеном листу Општине Сомбор".

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 06-32/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 20.03.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

31.
На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС" бр.  47/2003 и 34/2006) и  члана 30.  Статута Општине 
Сомбор  ("Сл.  лист  Општине  Сомбор"  бр.  7/2002  и  16/2002), 
Скупштина  Општине  Сомбор  је,  на  35.  седници  одржаној  дана 
20.03.2008. године, донела

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЕЗДАНА

Члан 1.
Овом  Одлуком  доноси  се  План  генералне  регулације 

Бездана.

Члан 2.
План  генералне  регулације  Бездана  обухвата  подручје 

катастарске  општине  Бездан  према  опису  из  поглавља  1.1  опис 
границе обухвата  плана са пописом катастарских парцела.

Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је План генералне регулације 

Бездан, број  техничког дневника 66/07, који је израдио ЈП 
"Урбанизам" из Сомбора.

Члан 4.
Примарни  циљ  План  генералне  регулације  Бездана  је 

дугорочна  пројекција  развоја  и  просторно урбанистичког уређења 
насеља. 
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Члан 5.
Председник Општине Сомбор је  донео Одлуку  да  се  не 

врши  израда  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину 
Генералног плана и планова генералне регулације насељених места 
Општине Сомбор бр. 501-13/2006 од 27.02.2006. године.

Члан 6.
План  генералне  регулације  Бездана  се  састоји  из 

текстуалних и графичких прилога.
Текстуални  део  обухвата  следеће  тачке:  општи  део, 

лиценце за одговорне урбанисте, регистрација предузећа, мишљење 
Комисије  за  планове,  плански  и  правни  основ  доношења  плана, 
обухват плана са поделом на јавно и остало грађевинско земљиште, 
правила  уређења,  правила  грађења,  простори  са  посебним 
особеностима,  ограничењима,  режимима  и  правилима  уређења  и 
коришћења  ових  простора,  процена  потребних  средстава  за 
изградњу  саобраћајне  и  јавне  комуналне  инфраструктуре  и  етапе 
реализације плана.

Графички  део  обухвата  следеће  тачке:  Извод  из  ПП 
Општине  Сомбор,  Постојећа  функција,  организација  простора 
обухваћеног планом, Намена простора и евидентирани  простори и 
објекти под заштитом, Граница грађевинског реона - јавно и остало 
грађевинско земљиште, План намене површина, размештај објеката 
јавне  функције  и  објеката  од  општег  интереса  и  евидентирани 
објекти културно -  истпројски споменици јавне функције,  Зоне са 
истим  правилима  грађења,  План  саобраћаја  са  генералним 
регулационим  решењем,  План  хидроинсталација,  План 
електроинсталација, План ТТ и КДС, План гасних инсталација.
 

Члан 7.
По  доношењу  Плана  генералне  регулације  Бездана,  се 

ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у три примерка 
у аналогном и четири примерка у дигиталном облику. Све примерке 
плана у аналогном облику пре оверавања потписује предузеће које је 
израдило  план,  одговорни  урбаниста  који  је  руководио  израдом 
плана и орган надлежан за његово доношење.

Члан 8.
Потписане  планове  у  аналогном  облику  оверавају: 

предузеће  које  је  израдило  план,  одговорни  урбаниста  који  је 
руководио израдом плана и орган надлежан за доношење плана.

Члан 9. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања у "Службеном листу Општине Сомбор".

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 06-32/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 20.03.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

32.
На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС" бр.  47/2003 и 34/2006) и  члана 30.  Статута Општине 
Сомбор  ("Сл.  лист  Општине  Сомбор"  бр.  7/2002  и  16/2002), 
Скупштина  Општине  Сомбор  је,  на  35.  седници  одржаној  дана 
20.03.2008. године, донела

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТЕЛЕЧКЕ

Члан 1.
Овом  Одлуком  доноси  се  План  генералне  регулације 

Телечке.

Члан 2.
 План  генералне  регулације  Телечке  обухвата  подручје 

катастарске  општине  Телечка  према  опису  из  поглавља  1.1  опис 
границе обухвата плана са пописом катастарских парцела.

Члан 3.
Саставни  део  ове  Одлуке  је  План  генералне  регулације 

Телечка,  број   техничког  дневника  67/07,  који  је  израдио  ЈП 
"Урбанизам" из Сомбора.

Члан 4.
Примарни  циљ  Плана  генералне  регулације  Телечка  је 

дугорочна  концепција  просторног  развоја  свих  потенцијала 
насељеног места.

Члан 5.
Председник Општине Сомбор је  донео Одлуку да се  не 

врши  израда  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину 
Генералног плана и планова генералне регулације насељених места 
Општине Сомбор, бр. 501-13/2006 од 27.02.2006. године.

Члан 6.
План  генералне  регулације  Телечке  се  састоји  из 

текстуалних и графичких прилога.
Текстуални  део  обухвата  следеће  тачке:  општи  део, 

лиценце за одговорне урбанисте, регистрација предузећа, мишљење 
Комисије  за  планове,  плански  и  правни  основ  доношења  плана, 
обухват плана са поделом на јавно и остало грађевинско земљиште, 
правила  уређења,  правила  грађења,  простори  са  посебним 
особеностима,  ограничењима,  режимима  и  правилима  уређења  и 
коришћења  ових  простора,  процена  потребних  средстава  за 
изградњу саобраћајне  и  јавне  комуналне  инфраструктуре  и  етапе 
реализације плана.

Графички  део  обухвата  следеће  тачке:  Извод  из  ПП 
Општине  Сомбор,  Постојећа  функција,  организација  простора 
обухваћеног планом, Намена простора и евидентирани  простори и 
објекти под заштитом, Граница грађевинског реона - јавно и остало 
грађевинско земљиште, План намене површина, размештај објеката 
јавне  функције  и  објеката  од  општег  интереса  и  евидентирани 
објекти културно -  истпројски споменици јавне функције,  Зоне са 
истим  правилима  грађења,  План  саобраћаја  са  генералним 
регулационим  решењем,  План  хидроинсталација,  План 
електроинсталација, План  ТТ и КДС, План гасних инсталација.
 

Члан 7.
По  доношењу  Плана  генералне  регулацијеТелечке,  се 

ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у три примерка 
у аналогном и четири примерка у дигиталном облику. Све примерке 
плана у аналогном облику пре оверавања потписује предузеће које је 
израдило  план,  одговорни  урбаниста  који  је  руководио  израдом 
плана и орган надлежан за његово доношење.

Члан 8.
Потписане планове у аналогном облику оверавају: 

предузеће које је израдило план, одговорни урбаниста који је 
руководио израдом плана и орган надлежан за доношење плана.

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу Општине Сомбор".

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 06-32/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 20.03.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

33.
На  основу  члана  141.  став  2.  Закона  о  здравственој 

заштити ("Сл. гласник РС" бр.  107/05),  члана 30. тачка 8. Статута 
Општине Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 7/02) и Одлуке о 
оснивању  Дома  здравља  "Др  Ђорђе  Лазић"  Сомбор  ("Сл.  лист 
Општине Сомбор" бр. 15/06), Скупштина Општине Сомбор је, на 35. 
седници одржаној 20.03.2008.. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ДОМА ЗДРАВЉА

"ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ" СОМБОР

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Дома здравља "Др Ђорђе 

Лазић"  Сомбор,  који  је  привремени  Управни  одбор  усвојио  на 
седници одржаној дана 10.09.2007. године.

II
Ово  решење  објавити  у  "Службеном  листу  Општине 

Сомбор", а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
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РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 06-32/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 20.03.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

34.
На основу члана 52., 53. и 54. Закона о основама система 

образовања («Сл. гласник РС» бр. 79/05, 81/05 и 83/05) и члана 30. 
Статута Општине Сомбор («Сл. лист Општине Сомбор» бр. 7/2002 и 
16/2002), Скупштина Општине Сомбор је, на 35. седници одржаној 
20.03.2008. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СОМБОР

I
У  Школски  одбор  Средње  техничке  школе  Сомбор 

именују се:

• Жужана Хасановић, за члана, из реда Савета родитеља,

• Мирослав Јосић, за члана, из реда Савета родитеља,

• Бранислав  Радојевић,  за  члана,  из  реда  представника 
локалне самоуправе

II
У  Школском  одбору  Средње  техничке  школе  Сомбор 

разрешавају се:
• Мирко Жаја, члан, из реда Савета родитеља,
• Ангела Шипош, члан, из реда Савета родитеља,
• Тодор  Кнежевић,  члан,  из  реда  представника  локалне 

самоуправе.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће 

се у «Службеном листу Општине Сомбор».

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 06-32/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 20.03.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

35.
На основу члана 52., 53. и 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 79/05, 81/05 и 83/05), 
и члана 30. Статута Општине Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" 
бр.  7/2002  и  16/2002),  Скупштина  Општине  Сомбор  је,  на 35. 
седници одржаној 20.03.2008. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
"ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" СТАНИШИЋ

I
Именује  се  за  члана  Школског  одбора  из  реда  Савета 

родитеља:

• Винка Врачарић.

II
Разрешава  се  члан  Школског  одбора  из  реда  Савета 

родитеља:
• Емина Трифуновић.

III
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине 

Сомбор".

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 06-32/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 20.03.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

36.
На  основу  члана  10.  Одлуке  о  оснивању  Предшколске 

установе  "Вера  Гуцуња"  Сомбор  -  пречишћен  текст  ("Сл.  лист 
Општине Сомбор" бр. 7/03), и члана 30. Статута Општине Сомбор 
("Сл.  лист  Општине  Сомбор"  бр.  7/2002  и  16/2002),  Скупштина 
Општине  Сомбор је,  на  35.  седници одржаној  20.03.2008.  године, 
донела

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ "ВЕРА ГУЦУЊА" СОМБОР

I
У Управни одбор ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор именују се 

из реда Савета родитеља:
• Тања Ђурић
• Радослав Трипковић.

II
У  Управном  одбору  ПУ  "Вера  Гуцуња"  Сомбор 

разрешавају се из реда Савета родитеља:
• Зорица Дучић,
• Соња Берак.

III
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине 

Сомбор".

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 06-32/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 20.03.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

37.
На основу  члана  14.  Закона о локалним изборима  ("Сл. 

гласник  РС"  бр.  129/2007)  и  члана  30.  Статута  Општине  Сомбор 
("Сл.  лист  Општине  Сомбор"  бр.  7/2002  и  16/2002),  Скупштина 
Општине  Сомбор је,  на  35.  седници одржаној  20.03.2008.  године, 
донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ СОМБОР

I
У Изборну комисију Општине Сомбор именују се:

1) Љубомир Лилић, дипл. правник, за председника, на 
предлог Демократске странке,

-  Виктор  Деспотовић,  дипл.  правник,  за  заменика 
председника, на предлог Демократске странке,

2)  Јадранка  Косановић,  дипл.  правник,  за  члана,  на 
предлог Демократске странке,

-  Ружица  Маринов,  дипл.  ек.,  за  заменика  члана,  на 
предлог Демократске странке,

3)  Миодраг  Фишер,  дипл.  правник,  за  члана,  на 
предлог Демократске странке,

-  Михаел Плац,  дипл.  инж.  пољ.,  за  заменика  члана,  на 
предлог Демократске странке,

4)  Гордана  Пуповац,  дипл.  правник,  за  члана,  на 
предлог Српске радикалне странке,

-  Даница  Ковачевић,  за  заменика  члана,  на  предлог 
Српске радикалне странке,

5) Љубомир Филаковић, дипл. правник, за члана, на 
предлог Српске радикалне странке,
- Драган Чепрња, за заменика члана,  на предлог Српске 

радикалне странке,

6)  Душко  Радишић,  дипл.  правник,  за  члана,  на 
предлог Српске радикалне странке,

-  Вукашин  Елез,  проф.,  за  заменика  члана,  на  предлог 
Српске радикалне странке,
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7) Ђорђе Релић, дипл. правник, за члана, на предлог 
Г17 ПЛУС,

-  Александра  Пиља,  дипл.  ек.,  за  заменика  члана,  на 
предлог Г17 ПЛУС,

8) Душанка Миливојевић, дипл. правник, за члана, на 
предлог Нове Србије,

-  Зорка  Кљајић,  дипл.  инж.  агроекономије,  за  заменика 
члана, на предлог Нове Србије,

9) Ђорђе Катић, за члана, на предлог Социјалистичке 
партије Србије,

-  Косана  Гуцоња,  за  заменика  члана,  на  предлог 
Социјалистичке партије Србије.

10)  Етелка  Пектер,  дипл.  ек.,  за  члана,  на  предлог 
Савеза војвођанских Мађара,

-  Ласло  Бузаши,  проф.,  за  заменика  члана,  на  предлог 
Савеза војвођанских Мађара.

11)  Каталин  Борбаш,  за  члана,  на  предлог 
Демократске заједнице војвођанских Мађара,
-  Жужана  Баги,  за  заменика  члана,  на  предлог 

Демократске заједнице војвођанских Мађара.

12) Весна Ковач, дипл. правник, за члана, на предлог 
Српског покрета обнове,

-  Мирјана  Ивковић,  за  заменика  члана,  на  предлог 
Српског покрета обнове.

13) Живота Васиљевић, за члана, на предлог Покрета 
Снага Србије,

-  Вељко  Цупаћ,  за  заменика  члана,  на  предлог  Покрета 
Снага Србије.

14) Нада Фридрих, дипл. правник, за члана, на предлог 
Демократске странке Србије,

-  Милош  Трбић,  дипл.  еколог  за  зашт.жив.сред.,  за 
заменика члана, на предлог Демократске странке Србије.

15)  Милорад  Катанић,  дипл.  правник,  за  члана,  на 
предлог Демократске странке Србије,

-  Милорад  Олујић,  за  заменика  члана,  на  предлог 
Демократске странке Србије.

За  секретара  Изборне  комисије  Општине  Сомбор 
именује се Вера Баљак, дипл. правник.

За  заменика  секретара  Изборне  комисије  Општине 
Сомбор именује се Владимир Катанић, дипл. правник.

II
Даном ступања на  снагу  овог  Решења престаје  да  важи 

Решење о именовању чланова Изборне комисије СО Сомбор  бр. 02-
46/2004-III од 03.08.2004. године ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 
9/2004).

III
Чланови Изборне комисије, њихови заменици, и секретар 

Изборне комисије и његов заменик, именују се на период од четири 
године.

IV
Против овог Решења допуштена је жалба Окружном суду 

у Сомбору  у року од 24 часа од доношења Решења.

V
Ово  Решење  истаћи  на  огласној  табли  у  згради  СО 

Сомбор и објавити у  "Службеном листу Општине Сомбор".

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 02-39/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 20.03.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

38.
На  основу  члана  24.  Закона  о  јавним  службама  ("Сл. 

гласник РС" бр. 42/91 и 71/94),  члана 48. став 1. тачка 9. Статута 
Општине Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 7/02 и 16/02) и 

члана 20. Одлуке о усклађивању Решења о органима Градског музеја 
у Сомбору, доносим

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

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ ГРАДСКИ 

МУЗЕЈ У СОМБОРУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
и радних задатака установе Градски музеј у Сомбору.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Општине Сомбор".

РС-АПВ
ОПШТИНА СОМБОР
Број: 02-10/2008-IV ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Дана: 28.01.2008.    др Јован Славковић, с.р.
     С о м б о р

39.
На основу  члана  48.  тачка  8.  Статута  Oпштине  Сомбор 

("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 7/2002 и 16/2002), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА 

ЗА ПЛАНИРАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 
ОПШТИНЕ СОМБОР

Члан 1.
У Решењу о образовању Савета за планирање социјалне 

политике  општине  Сомбор,  број  02-13/2008-IV од  30.01.2008. 
године, мења се члан 2. и уместо Марина Ковачева, за члана Савета 
из  Националне  службе  за  запошљавање  именује  се  Јадранка 
Радојчић,  уместо  Јелене  Стјеповић,  за  заменика  члана  Савета  из 
Националне службе за запошљавање именује се Свјетлана Нешић, 
уместо  Срђана  Стојановића,  за  заменика  члана  Савета  из  Дома 
„Мирослав Антић -  Мика“ именује  се Предраг Муњас, а  у имену 
члана  Савета  из  Дома  здравља  Др.  Ђерђи  Вамошер  Горетић 
исправља се грешка,  те се уместо наведеног презимена "Боретић", 
мења у "Горетић".

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
Решење  ће  се  објавити  у  "Службеном  листу  Општине 

Сомбор".

РС-АПВ
ОПШТИНА СОМБОР
Број: 02-29/2008-IV ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Дана: 27.02.2008.    др Јован Славковић, с.р.
     С о м б о р
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Р.бр.                                            А к т а                                        Бр./Стр.  
29.  Одлука  о  ангажовању  ревизора  за  обављање  екстерне 
ревизије  завршног  рачуна  буџета  Општине  Сомбор  за  2007. 
годину ................................................................................................. 3/20
30. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације марине код 
Бездана ............................................................................................... 3/20
31.  Одлука  о  доношењу  Плана  генералне  регулације  Бездана 
.............................................................................................................. 3/20 
32.  Одлука  о  доношењу  Плана  генералне  регулације  Телечке 
.............................................................................................................. 3/21
33. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља "Др 
Ђорђе Лазић" Сомбор ..................................................................... 3/21
34. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 
Средње техничке школе Сомбор .................................................. 3/22
35. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора 
ОШ "Иван Горан Ковачић" Станишић ..................................... 3/22
36. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора 
ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор ........................................................... 3/22
37.  Решење  о  именовању  Изборне  комисије  Општине  Сомбор 
.............................................................................................................. 3/22

Р.бр.                                 Акта председника                              Бр./Стр.  
38. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунама  Правилника  о  унутрашњој  организацији  и 
систематизацији  послова  и  радних задатака установе  Градски 
музеј у Сомбору ................................................................................ 3/23
39. Решење о измени Решења о образовању Савета за планирање 
социјалне политике Општине Сомбор ........................................ 3/23

Издавач: Скупштина Општине Сомбор 
- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 -

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

- штампа Скупштина Општине Сомбор, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака -


		Решење ће се објавити у "Службеном листу Општине Сомбор".

