СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СОМБОРА
Година VI

Службени лист Града Сомбора

50. На основу члана 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гл. РС“ бр. 129/07), члана 73. став 1. Статута града
Сомбора („Сл.лист града Сомбора бр. 2/08), Скупштина града
Сомбора је на 8. седници одржаној дана 22.05.2013. године донела
ОДЛУКУ
О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СОМБОРА
Члан 1.
Овом Одлуком о трећим изменама и допунама Одлуке о
организацији Градске управе града Сомбора мења се и допуњује
Одлука о организацији Градске управе града Сомбора („Сл. лист
града Сомбора“ бр. 4/2008, 11/009 и 12/2012), у даљем тексту:
Одлука.
Члан 2.
У члану 7. Одлуке у ставу 2. речи „и службе“ замењују се
речима „, службе и Кабинет градоначелника“.
Члан 3.
У члану 8. Одлуке иза тачке 14. додаје се нова тачка 15. која
гласи:
„15. Кабинет градоначелника“
Члан 4.
У члану 9. Одлуке у алинеји 2. речи „градоначелника и“
бришу се.
У члану 9. Одлуке у алинеји 3. речи „, градоначелника“
бришу се.
У члану 9. Одлуке у алинеји 9. речи „, градоначелника“
бришу се.
У члану 9. Одлуке у алинеји 10. речи „, градоначелнику,“
бришу се.
У члану 9. Одлуке у алинеји 11. речи „, градоначелника,“
бришу се.
Члан 5.
Члан 13. Одлуке мења се и гласи:
„Одељење за привреду:
- врши послове који се односе на аналитичко праћење
стања у области привреде,
- врши послове који се односе на статистичко и друго
праћење стања у области зарада, индустријске производње,
пољопривреде, водопривреде, угоститељства и туризма,
- врши послове који претходе доношењу-давању
сагласности од стране оснивача на програме пословања ЈП и ЈКП
чији је оснивач град Сомбор,
- врши послове везане за контролу зарада и цена у ЈП и
ЈКП чији је оснивач град Сомбор,
- издаје решења о енергетској дозволи,
- стара се о робним резервама града Сомбора,
- прати податке око приватизације предузећа на
територији града Сомбора;
- спроводи поступке јавних набавки у надлежности
Градске управе,
- на бази достављених података свих организационих
јединица Градске управе, сачињава Годишњи програм, као и
Годишњи извештај о извршеним јавним набавкама и врши јавне
набавке из надлежности органа града,
- води регистар радних књижица, регистрацију уговора о
запошљавању закључених између запослених и послодаваца,
- предлаже оверу реда вожње превозника у јавном
саобраћају у складу са законом,
- издаје такси дозволе и решења о обављању такси
делатности,
- обавља послове економата,
- обавља и друге послове везане за рад предузећа и других
привредних субјеката,
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- доношење решења о промени намене пољопривредног
земљишта у грађевинско,
- прати прописе из области одбране и ванредних
ситуација,
- oбавља стручно-административне послове за потребе
Штаба за ванредне ситуације,
- израђује Процену угрожености територије града
Сомбора од елементарних непогода и других већих несрећа,
- израђује План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, План функционисања цивилне заштите и система
осматрања и обавештавања (у склопу Плана одбране града
Сомбора), формира, опрема и обучава јединицу цивилне заштите
опште намене,
- израђује оперативне планове за стручно оперативне
тимове,
- израђује План мобилизације јединица, организује
вршење мобилизације јединице цивилне заштите,
- израђује План одбране, израђује процену угрожености
територије од ратних дејстава,
- врши послове израде стратешких и појединачних планова
развоја у областима од значаја за развој града,
- врши стручне анализе неопходне за утврђивање
приоритета у области развоја града,
- иницира програме и пројекте из области енергетске
ефикасности и координира активности на реализацији истих, те
координира активности на доношењу енергетског биланса града,
- даје стручно мишљење о предлозима развојних
пројеката у граду, који се делимично или потпуно финансирају из
буџета града, прати њихово остваривање и даје своје мишљење о
томе надлежном органу града,
- припрема пројекте и учествује у програмима и
пројектима у циљу унапређења услуга и обезбеђења права грађана
која су у надлежности града,
- на основу одлуке надлежног органа града учествује у
партнерским програмима и пројектима које спроводи град са
републичким и покрајинским органима и установама, јединицама
локалне самоуправе, домаћим и међународним организацијама и
партнерима,
- координира радом на изради и реализацији пројеката у
надлежности града и прати њихову реализацију; сачињава извештаје
о реализованим пројектима и води њихову евиденцију,
- даје стручно мишљење о моделима и изворима
финансирања,
- даје стручну помоћ надлежним органима и
организацијама, месним заједницама и удружењима грађана у циљу
стварања и спровођења развојних пројеката.“
Члан 6.
Иза члана 17. Одлуке додаје се нови члан 17а., који гласи:
„Кабинет градоначелника:
- обавља стручно-административне и организационе
послове за потребе градоначелника и чланова Кабинета
градоначелника,
- врши протоколарне послове за потребе градоначелника,
припрему и организовање свих протоколарних сусрета, састанака,
пријема, дочека званичника из земље и иностранства,
- врши послове организовања међународне сарадње за
потребе свих органа града,
- врши послове у вези пријема странака које се обраћају
градоначелнику,
- врши послове информисања јавности о раду
градоначелника.“
Члан 7.
У члану 22. став 1. Одлуке иза тачке 4. додаје се нова тачка
4а. која гласи:
„4а. распоређује шефа Кабинета градоначелника уз
сагласност градоначелника;“
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Члан 8.
У члану 23. став 1. Одлуке иза речи „начелник одељења,“
брише се слово „а“.
У члану 23. став 1. Одлуке иза речи „шеф службе“ додају
се речи „, а радом Кабинета градоначелника руководи шеф Кабинета
градоначелника.“
У члану 23. став 3. Одлуке мења се и гласи:
„Начелник одељења, шеф службе односно шеф Кабинета
градоначелника организује законито обављање послова из делокруга
рада свог одељења, службе односно Кабинета градоначелника. У
извршавању послова из делокруга рада свог одељења, службе
односно Кабинета градоначелника, начелник одељења, шеф службе
односно шеф Кабинета градоначелника је дужан да се придржава
закона, других прописа и упутстава начелника Градске управе.“
У члану 23. став 4. Одлуке мења се и гласи:
„За свој рад и рад одељења, службе односно Кабинета
градоначелника, начелник одељења, шеф службе односно шеф
Кабинета градоначелника одговоран је начелнику Градске управе.“
У члану 23. став 5. Одлуке мења се и гласи:
„За начелника одељења, помоћника начелника одељења,
шефа службе, помоћника шефа службе и шефа Кабинета
градоначелника може бити распоређено лице које има прописану
стручну спрему, положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.“
У члану 23. став 6. Одлуке мења се и гласи:
„Ближи услови за распоређивање начелника одељења,
помоћника начелника одељења, шефа службе, помоћника шефа
службе и шефа Кабинета градоначелника утврђују се Правилником
о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе.“

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном листу Града Сомбора".

Члан 9.
У члану 24. Одлуке у ставу 2. иза речи „службе“ додају се
речи и „шефа Кабинета градоначелника“.

Сомбора".

Члан 10.
У члану 25. Одлуке речи „и његов помоћник“ замењују се
речима „, његов помоћник и шеф Кабинета градоначелника“.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Сомбора“.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 020-1/2013-IV
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

51. На основу члана 13. и 88. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и члана 38. Статута Града
Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина Града
Сомбора је на својој 8. седници одржаној дана 22.05.2013. године,
донела
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ И БРАТИМЉЕЊУ
ГРАДА СОМБОРА СА ОПШТИНОМ ЗВЕЧАН
Члан 1.
Одобрава се потписивање Повеље о братимљењу Града
Сомбора са Општином Звечан.
Члан 2.
Овлашћује се градоначелник Града Сомбора да потпише
Повељу о братимљењу Града Сомбора са Општином Звечан.

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 016-19/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

52. На основу члана 79. тачка 3. и члана 92. Закона о
буџеском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10,...93/12) и члана
38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008),
Скупштина Града Сомбора је на својој 8. седници одржаној дана
22.05.2013. године, донела
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА
ГРАДА СОМБОРА ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
За Завршни рачун буџета Града Сомбора за 2012. годину
ангажоваће се екстерни ревизор.
Задужују се стручне службе Градске управе да спроведу
поступак јавне набавке мале вредности за ангажовање екстерног
ревизора Завршног рачуна буџета Града Сомбора за 2012. годину.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у "Службеном
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 400-10/2013-VIII
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

листу Града

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

53. На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС„ број 129/2007), члана 73. став 3. Закона о
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени гласник РС„ број 99/09 и 67/2012-УС) члана 103.
Статута Града Сомбора („Службени лист Града Сомбора„ број
2/2008) и члана 8. и 10. Одлуке о утврђивању и означавању назива
насељених места, приградских насеља, улица тргова и других делова
насељеног места и начину утврђивања кућних бројева и означавања
зграда бројевима на територији Града Сомбора („Службени лист
Града Сомбора„ број 2/2010), Скупштина Града Сомбора на својој 8.
седници одржаној дана 22.05.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА
У СОМБОРУ И АЛЕКСА ШАНТИЋУ
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ да улица у Сомбору под парцелним
бројевима 9327/1, 9327/2, 7958, 9328, 7957, 7956 ,7955/1, 7954/1,
7938/1 и 10313/1 КО Сомбор I, носи назив Југ 3, односно Dél 3 utca
на мађарском језику и писму.
УТВРЂУЈЕ СЕ
да улица у Алекса Шантићу под
парцелним бројевима 874 и 875 КО Алекса Шантић, носи назив
Старог Вујадина, односно Stari Vujadin utca на мађарском језику и
писму.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".

Члан 3.
Успостављање сарадње Града Сомбора са Општином
Звечан има за циљ развијање традиционално добрих односа и
унапређење економске сарадње, као и размене искустава у области
образовања, културе, спорта, екологије, управљања у локалним
јавним службама, припреме и реализације заједничких пројеката
који представљају заједнички интерес братских градова и општина.

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 016-6/2012-V
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

Члан 4.
Сарадња са Општином Звечан успоставља се на предлог
Владе Републике Србије - Канцеларије за Косово и Метохију.

54. На основу члана 46. Став 1 и 5 Закона о планирању и
изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/2010 –ОУС,
24/2011,121/2012) и члана 38 Статута града Сомбора (Сл. лист града
Сомбора бр. 2/08) Скупштина града Сомбора на 8. седници одржаној
дана 22.05.2013. године, доноси

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.
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ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КЉАЈИЋЕВО
Члан 1
Овом Одлуком приступа се изради измена и допуна Плана
генералне регулације насељеног места Кљајићево (у даљем тексту
измене и допуне План генералне регулације).
Члан 2
Прелиминарна граница обухвата Плана детаљне
регулације просторно обухвата читаву територију насељеног места
Кљајићево односно на северу од тачака 34,35,36 37, источно од
тачака 7Б,8 10 и 12, западно од тачака 22,23 24 25 и 26 и на југу од
тачке 17 описа граница грађевинског реона насеља по ПГР за
Кљајићево (Сл. лист града Сомбора 2/2008).
Ова граница планског подручја утврђује се као
прелиминарна при чему ће се коначна граница обухвата дефинисати
Концептом измена и допуна Плана генералне регулације.
Саставни део Одлуке чини графички прилог
прелиминарне границе обухвата плана.
Члан 3
Измене и допуне Плана генералне регулације састоје се
од текстуалног и графичког дела.
Члан 4
Предмет измена и допуна Плана генералне регулације је
редефинисање саобраћајних услова планиране југозападне саобраћајне
обилазнице око насеља Кљајићево са обезбеђивањем нових простора за
радне зоне између планиране обилазнице и насеља Кљајићево уз
дефинисање правила грађења за наведене радне фунцкије са
дефинисањем нове границе плана и обухвата грађевинског подручја.
Преиспитаће се локација планираног УПОВ-а.
Разлози за доношење измена и допуна Плана генералне
регулације насељеног места Кљајићево су: иницијатива МЗ
Кљајићево бр. 138/2012 обзиром на постојеће захтеве будућих
инвеститора.
Члан 5
За потребе израде измена и допуна Плана генералне
регулације насељеног места Кљајићево неће се радити стратешка
процена утицаја плана на животну средину према претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите
животне средине 501-25/2013-V.
Члан 6
Рок за израду измена и допуна Нацрта плана генералне
регулације је 15.08.2013. године.
Члан 7
Средства за израду измена и допуна Плана генералне
регулације обезбедиће се у буџету Града Сомбора.
Носилац израде измена и допуна Плана генералне
регулације је ЈП за просторно и урбанистичко планирање
„Урбанизам“ и заштиту споменика културе Сомбор.
Члан 8
Органи, организације и јавна предузећа, који су
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење
простора и изградњу објеката у фази израде измена и допуна Плана
генералне регулације дужни су да по захтеву носиоца израде Плана
генералне регулације, у року од 30 дана, доставе све тражене
податке, без накнаде.
Члан 9
Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације биће
изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у згради Скупштине
Града Сомбора.
Члан 10
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу града Сомбора.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 350-20/2013-V
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

Број 5 - 22.05.2013.

55. На основу члана 46. Став 1 и 5 Закона о планирању и
изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/2010 –ОУС,
24/2011,121/2012) и члана 38 Статута града Сомбора (Сл. лист града
Сомбора бр. 2/08) Скупштина града Сомбора на 8. седници одржаној
дана 22.05.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РАСТИНА
Члан 1
Овом Одлуком приступа се изради измена и допуна Плана
генералне регулације насељеног места Растина (у даљем тексту
измене и допуне План генералне регулације).
Члан 2
Прелиминарна граница обухвата Плана детаљне
регулације просторно обухвата читаву територију насељеног места
Растина односно на северу од тачке 1 и 2, источно од тачке 5,6 и 7,
западно од тачака 18, 19, 20 и 21 и на југу од тачака 11,12,13,14,15,16
и 17 описа граница грађевинског реона по ПГР за Растину.
Ова граница планског подручја утврђује се као
прелиминарна при чему ће се коначна граница обухвата дефинисати
Концептом измена и допуна Плана генералне регулације.
Саставни део Одлуке чини графички прилог прелиминарне границе
обухвата плана.
Члан 3
Измене и допуне Плана генералне регулације састоје се
од текстуалног и графичког дела.
Члан 4
Предмет измена и допуна Плана генералне регулације је
обезбеђивање планираних простора пољопривредних комплекса,
радних и складишних зона као и на преиспитивању граница
грађевинског земљишта насеља, са преиспитивањем правила
грађења ПГР.
Разлози за доношење измена и допуна Плана генералне
регулације насељеног места Растина су: иницијатива МЗ Растина
обзиром на постојеће захтеве будућих инвеститора на простору
обраде измена и допуна ПГР.
Члан 5
За потребе израде измена и допуна Плана генералне
регулације насељеног места Растина неће се радити стратешка
процена утицаја плана на животну средину према претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите
животне средине бр. 501-25/2013-V.
Члан 6
Рок за израду измена и допуна Нацрта плана генералне
регулације је 15.06.2013. године.
Члан 7
Средства за израду измена и допуна Плана генералне
регулације обезбедиће се у буџету Града Сомбора.
Носилац израде измена и допуна Плана генералне
регулације је ЈП за просторно и урбанистичко планирање
„Урбанизам“ и заштиту споменика културе Сомбор.
Члан 8
Органи, организације и јавна предузећа, који су
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење
простора и изградњу објеката у фази израде измена и допуна Плана
генералне регулације дужни су да по захтеву носиоца израде Плана
генералне регулације, у року од 30 дана, доставе све тражене
податке, без накнаде.
Члан 9
Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације биће
изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у згради Скупштине
Града Сомбора.
Члан 10
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу града Сомбора.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 350-22/2013-V
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.
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56. На основу члана 46. став 1 Закона о планирању и
изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/2010 –ОУС,
24/2011,121/2012) и члана 38 Статута града Сомбора (Сл. лист града
Сомбора бр. 2/08) Скупштина града Сомбора на 8. седници одржаној
дана 22.05.2013. године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА „ЈОСИЋКОГ НАСЕЉА“ У СОМБОРУ
- БЛОКОВИ 65, 66 И 67
Члан 1
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне
регулације дела Јосићког насеља“ у Сомбору- блокови 65, 66 и 67 (у
даљем тексту План детаљне регулације).
Члан 2
Прелиминарна граница обухвата Плана детаљне
регулације просторно обухвата блокове 65,66 и 67 на делу „Јосићког
насеља“ у Сомбору
дефинисаних Генералним планом града
Сомбора (Сл. лист општине Сомбор бр. 5/2007) у укупној површини
од цца 75 ха односно на простору који је ограничен са источне
стране каналом А-А (Мостонга) са западне стране примарном
градском саобраћајницом која спаја Апатински и Бездански пут а са
северне стране ул. Шикарски пут.
Ова граница планског подручја утврђује се као
прелиминарна при чему ће се коначна граница обухвата дефинисати
Концептом Плана детаљне регулације.
Саставни део Одлуке чини графички прилог
прелиминарне границе обухвата плана.
Члан 3
План детаљне регулације се састоји од текстуалног и
графичког дела.
Текстуални део Плана детаљне регулације садржи нарочито:

границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу
простора на посебне целине и зоне

детаљну намену земљишта

регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске
линије са елементима за обележавање на геодетској подлози

нивелациони план

правила парцелације, препарцелације и исправке границе
парцела

попис парцела и опис локације за јавне површине,садржаје и
објекте

коридоре и капацитета за саобраћајну,енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру

мере заштите културно-историјских споменика и заштићених
природних целина

мере енергетске ефикасности изградње

правила уређења и правила грађења по целинама и зонама

локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат
или расписује конкурс

други елементи значајне за спровођење плана детаљне
регулације
Члан 4
Рок за израду Нацрта плана детаљне регулације је
25.06.2013. године.
Члан 5
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће
се у буџету Града Сомбора.
Носилац израде Плана детаљне регулације је ЈП за
просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту
споменика културе Сомбор.
Члан 6
За План детаљне регулације дела неће се радити
Стратешка процена утицаја плана на животну средину према
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине 501-25/2013-V.
Члан 7
Органи, организације и јавна предузећа, који су
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење
простора и изградњу објеката у фази израде Плана детаљне
регулације, дужни су да по захтеву носиоца израде Плана детаљне
регулације, у року од 30 дана, доставе све тражене податке, без
накнаде.
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Члан 8
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у трајању од 30 дана у згради Скупштине Града Сомбора.
Члан 9
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу града Сомбора.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 350-19/2013-V
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

57. На основу члана 46. став 1 Закона о планирању и
изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/2010 –ОУС, 24/2011,
121/2012) и члана 38 Статута града Сомбора (Сл. лист града
Сомбора бр. 2/08) Скупштина града Сомбора на 8. седници одржаној
дана 22.05.2013. године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА „ГОГЕ“ У СОМБОРУ
- БЛОКОВИ 112 И 113
Члан 1
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне
регулације дела приградског насеља „Гоге“ у Сомбору- блокови 112
и 113 (у даљем тексту План детаљне регулације).
Члан 2
Прелиминарна граница обухвата Плана детаљне
регулације просторно обухвата блокове 112 и 113 на делу
приградског насеља „Гоге“ дефинисаних Генералним планом града
Сомбора (Сл. лист општине Сомбор бр. 5/2007) у укупној површини
од цца 85 ха односно на простору где је западна граница простора
обраде Гаковачки пут, северна граница је део обилазнице Бездантранзит – Суботица, источна граница је ул. Б. Миладинов, а јужна
граница је ул. Р. Домановића , ул. Славка Раданова и ул. Сремског
фронта у Сомбору.
Ова граница планског подручја утврђује се као
прелиминарна при чему ће се коначна граница обухвата дефинисати
Концептом Плана детаљне регулације.
Саставни део Одлуке чини графички прилог
прелиминарне границе обухвата плана.
Члан 3
План детаљне регулације се састоји од текстуалног и
графичког дела.
Текстуални део Плана детаљне регулације садржи
нарочито:

границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу
простора на посебне целине и зоне

детаљну намену земљишта

регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске
линије са елементима за обележавање на геодетској подлози

нивелациони план

правила парцелације, препарцелације и исправке границе
парцела

попис парцела и опис локације за јавне површине, садржаје
и објекте

коридоре и капацитета за саобраћајну,енергетску, комуналну
и другу инфраструктуру

мере
заштите
културно-историјских
споменика
и
заштићених природних целина

мере енергетске ефикасности изградње

правила уређења и правила грађења по целинама и зонама

локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат
или расписује конкурс

други елементи значајне за спровођење плана детаљне
регулације
Члан 4
Рок за израду Нацрта плана детаљне регулације је
31.07.2013. године .
Члан 5
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће
се у буџету Града Сомбора.
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Носилац израде Плана детаљне регулације је ЈП за
просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту
споменика културе Сомбор.
Члан 6
За План детаљне регулације блокова 112 и 113 у Сомбору
неће се радити Стратешка процена утицаја плана на животну
средину према претходно прибављеном мишљењу органа надлежног
за послове заштите животне средине 501-25/2013-V.
Члан 7
Органи, организације и јавна предузећа, који су
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење
простора и изградњу објеката у фази израде Плана детаљне
регулације, дужни су да по захтеву носиоца израде Плана детаљне
регулације, у року од 30 дана, доставе све тражене податке, без
накнаде.
Члан 8
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у трајању од 30 дана у згради Скупштине Града Сомбора.
Члан 9
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу града Сомбора.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 350-21/2013-V
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

58. На основу члана 21. Одлуке о оснивању ЈКП
"Чистоћа" Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 3/13) и члана 38.
став 1. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора"
бр. 2/2008), Скупштина Града Сомбора је на својој 8. седници
одржаној дана 22.05.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈКП "ЧИСТОЋА" СОМБОР
I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа
"Чистоћа" Сомбор, који је донео Управни одбор јавног комуналног
предузећа на седници одржаној 10.05.2013. године
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 010-7/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.
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60. На основу члана 21. Одлуке о оснивању ЈКП
"Зеленило" Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 3/13) и члана 38.
став 1. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора"
бр. 2/2008), Скупштина Града Сомбора је на својој 8. седници
одржаној дана 22.05.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" СОМБОР
I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа
"Зеленило" Сомбор, у датом тексту.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 010-4/2013-V
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

61. На основу члана 10. 11. и 12. Одлуке о оснивању
Апотеке у Сомбору ("Службени лист Општине Сомбор" 10/2006 и
„Сл. лист Града Сомбора“ бр. 6/2010) и члана 38. тачка 9. Статута
Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008),
Скупштина града Сомбора је, на 8. седници одржаној 22.05.2013.
године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ СОМБОР
I
ДАНИЦА БАСАРИЋ, мр фармације специјалиста,
именује се за директора Апотеке Сомбор са 22.05.2013. године, на
мандатни период од четири године или до разрешења.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-100/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

62. На основу члана 47. Одлуке о оснивању ЈКП
"Водоканал" Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 3/2013) и члана
38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града
Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 8. седници
одржаној 22.05.2013. године, донела

59. На основу члана 21. Одлуке о оснивању ЈКП
"Простор" Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 3/13) и члана 38.
став 1. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора"
бр. 2/2008), Скупштина Града Сомбора је на својој 8. седници
одржаној дана 22.05.2013. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈКП "ПРОСТОР" СОМБОР

I
СТРАХИЊА ШЉУКИЋ, дипл. инж. пољ., именује се за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
"Водоканал" Сомбор са 22.05.2013. године, до именовања директора,
а најдуже на период од шест месеци.

I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа
"Простор" Сомбор, у датом тексту.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 010-2/2013-V
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-100/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.
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63. На основу члана 26. и 27. Одлуке о оснивању ЈКП
"Зеленило" Сомбор ( „Сл. лист Града Сомбора“ бр. 3/2013) и члана
38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града
Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 8. седници
одржаној 22.05.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" СОМБОР
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
"Зеленило" Сомбор именују се са 22.05.2013. године, на мандатни
период од четири године или до разрешења:

Драган Булатовић, за председника,

Јован Гајин, за члана,
Члан одбора из реда запослених биће именован накнадно.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-104/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

64. На основу члана 26. и 27. Одлуке о оснивању ЈКП
"Простор" Сомбор ( „Сл. лист Града Сомбора“ бр. 3/2013) и члана
38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града
Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 8. седници
одржаној 22.05.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ПРОСТОР" СОМБОР
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
"Простор" Сомбор именују се са 22.05.2013. године, на мандатни
период од четири године или до разрешења:

Дивна Бабић, за председника,

Владимир Борђошки, за члана,
Члан одбора из реда запослених биће именован накнадно.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-105/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

65. На основу члана 10. Одлуке о оснивању Фонда за
развој пољопривреде Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр.
7/09) и члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града
Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 8. седници
одржаној 22.05.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА СОМБОРА
I
У Управни одбор Фонда за развој пољопривреде Града
Сомбора именују се са 22.05.2013. године, на мандатни период од
четири године или до разрешења:
1. Мата Матарић, за председника,
2. Ержебет Шипош, за члана,
3. Фрања Парчетић, за члана,
4. Славко Медић, за члана,
5. Александар Лалић, за члана.

Број 5 - 22.05.2013.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-106/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

66. На основу члана 12. Одлуке о оснивању Фонда за
развој пољопривреде Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр.
7/09) и члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града
Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 8. седници
одржаној 22.05.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА СОМБОРА
I
У Надзорни одбор Фонда за развој пољопривреде Града
Сомбора именују се са 22.05.2013. године, на мандатни период од
четири године или до разрешења:

Душко Станић, за председника,

Владимир Поповић, за члана,

Душанка Боговац, за члана.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-107/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

67. На основу члана 13. и 14. Одлуке о оснивању Установе
за културу Градска библиотека „Карло Бијелицки“ Сомбор ( „Сл.
лист града Сомбора“ бр. 12/2011) и члана 38. тачка 9. Статута Града
Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина
града Сомбора је, на 8. седници одржаној 22.05.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ" СОМБОР
I
У Управни одбор Градске библиотеке "Карло Бијелицки"
Сомбор ИМЕНУЈУ СЕ са 22.05.2013. године, на мандатни период
од четири године или до разрешења:

Ерсилија Вукичевић, за члана из реда запослених,

Драгица Кнежевић - Рајо, за члана из реда запослених,

Дејан Подлипец, за члана из реда запослених.
II
РАЗРЕШАВА СЕ функције члана Управног одбора
Градске библиотеке "Карло Бијелицки" Сомбор из реда запослених,
Страхиња Косановић, подношењем оставке.
Констатује се да је члановима Управног одбора Градске
библиотеке "Карло Бијелицки" Сомбор, Радивоју Стоканову и
Бранку Јокићу, мандат престао смрћу.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-42/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.
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68. На основу члана 10. Одлуке о оснивању Предшколске
установе "Вера Гуцуња" Сомбор ( „Сл. лист града Сомбора“ бр.
12/2010) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени
лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 8.
седници одржаној 22.05.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ВЕРА ГУЦУЊА" СОМБОР
I
У Управни одбор ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор именују се
са 22.05.2013. године, на мандатни период од четири године или до
разрешења:
1. Живко Чонић, за члана, из реда оснивача,
2. Корина Сабо, за члана, из реда оснивача,
3. Страхиња Томић, за члана, из реда оснивача,
4. Петар Солдат, за члана, из реда Савета родитеља,
5. Наташа Кусонић, за члана, из реда Савета родитеља,
6. Александра Рашковић, за члана, из реда Савета родитеља,
7. Снежана Божиновић, за члана, из реда запослених,
8. Снежана Ђенић, за члана, из реда запослених,
9. Магдалена Јагер, за члана, из реда запослених.
II
Члановима Управног одбора ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор
из претходног сазива престаје функција истеком мандата.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-62/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

69. На основу члана 54. и 55. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09) и члана 38.
Статута Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр. 2/2008),
Скупштина града Сомбора на својој 8. седници, одржаној
22.05.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ СОМБОР
I
У Школском одбору Школе за основно образовање
одраслих Сомбор разрешавају се из реда представника јединице
локалне самоуправе:

Весна Бошњак, члан,

Шима Калмар, члан.
II
У Школски одбор Школе за основно образовање одраслих
Сомбор именују се из реда представника јединице локалне
самоуправе:

Дмитрук Катарина, за члана,

Анита Стојаков, за члана.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Сомбора“.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-92/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

70. На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (
„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 24/11 и 121/12) и члана 38.
Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр.
2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 8. седници одржаној
22.05.2013. године, донела

Број 5 - 22.05.2013.

РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ГРАДА СОМБОРА
I
ФОРМИРА СЕ Комисија за планове Града Сомбора, у
следећем саставу:
1. Александар Николић, дипл.инж.грађ. - председник Комисије
2. Јасмина Бобић, дипл.инж.арх. - заменик председника Комисије
3. Варга Ференц, дипл.инж.грађ. - члан
4. Божа Миљковић, мр.електротехнике - члан
5. Слађана Кронић, дипл.инж.арх. - члан
6. Паула Вукашиновић, дипл.инж.грађ. - члан
7. Томо Пеић, дип.инж.арх. - члан
8. Славко Гледовић, дипл.инж.саобраћаја - члан
9. Весна Поповић, дипл.инж.арх. - члан
II
Административно-техничке послове за потребе Комисије
обављаће Виктор Деспотовић, дипл.правник, радник Одељења за
комуналне послове Градске управе Града Сомбора.
III
Мандат чланова Комисије траје четири године, осим
члану Комисије Весни Поповић којој мандат истиче 24.05.2014.
године.
IV
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
Скупштине Града број 02-213/2008-III.
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-101/2013-V
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

71. На основу члана 8. 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 8.
седници одржаној 22.05.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
I
У Одбору за пољопривреду Скупштине града Сомбора
РАЗРЕШАВА СЕ:

Милош Грба, члан из реда одборника.
II
У Одбор за пољопривреду Скупштине града Сомбора
ИМЕНУЈЕ СЕ:

Миле Келић, за члана из реда одборника.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-108/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

72. На основу члана 10. 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 8.
седници одржаној 22.05.2013. године, донела
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОСВЕТУ И КУЛТУРУ
I
У Одбору за образовање, просвету и културу Скупштине
града Сомбора РАЗРЕШАВА СЕ:

Градимир Марковић, члан из реда грађана.
II
У Одбор за образовање, просвету и културу Скупштине
града Сомбора ИМЕНУЈЕ СЕ:

Владимир Узелац, за члана из реда грађана.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-109/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

73. На основу члана 11. 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 8.
седници одржаној 22.05.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА СПОРТ
I
У Одбору за спорт Скупштине града Сомбора РАЗРЕШАВА СЕ:

Марко Минић, члан из реда одборника.
II
У Одбор за спорт Скупштине града Сомбора ИМЕНУЈЕ СЕ:

Миле Келић, за члана из реда одборника.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-110/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

74. На основу члана 13. 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 8.
седници одржаној 22.05.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
I
У Одбору за развој и унапређење насељених места
Скупштине града Сомбора РАЗРЕШАВА СЕ:

Милош Грба, члан из реда одборника.
II
У Одбор за развој и унапређење насељених места
Скупштине града Сомбора ИМЕНУЈЕ СЕ:

Јованка Станковић, за члана из реда одборника.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-111/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

Број 5 - 22.05.2013.

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

75. На основу члана 15. Одлуке о оснивању Здравствене
установе Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор ("Службени лист
Општине Сомбор" бр. 15/06 и „Сл. лист Града Сомбора“ бр. 9/2012)
и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града
Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 8. седници
одржаној 22.05.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ" СОМБОР
I
У Управном одбору Дома здравља "Др Ђорђе Лазић"
Сомбор разрешава се, због сукоба интереса:

др Богданка Пушић, члан из реда запослених.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-112/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

76. На основу члана 15. Одлуке о оснивању Здравствене
установе Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор ("Службени лист
Општине Сомбор" бр. 15/06 и „Сл. лист Града Сомбора“ бр. 9/2012)
и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града
Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 8. седници
одржаној 22.05.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ" СОМБОР
I
У Управни одбор Дома здравља "Др Ђорђе Лазић"
Сомбор именује се :

др Јелена Кархер, за члана из реда запослених.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-113/2013-I
Дана: 22.05.2013.год.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
мр Синиша Лазић, с.р.

Странa 89

Службени лист Града Сомбора

77. Градско веће Града Сомбора је, на својој 50. седници,
одржаној дана 14.05.2013. године, разматрајући тачку дневног реда
ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МАЊИХ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА, једногласно донело
РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење јавног надметања
и прикупљања понуда за издавање локација за постављање киоска и
мањих монтажних објеката на територији Града Сомбора.
2. У Комисију се именују:
- Виктор Деспотовић, председник Комисије,
- Јосип Ижипац, члан Комисије,
- Павле Лалић, члан Комисије,
- Хелена Роксандић Мусулин, заменик председника
Комисије,
- Марија Милованов, заменик члана Комисије
- Чила Мађар, заменик члана Комисије.
3. Послови и задаци Комисије утврђени су Одлуком о
условима, начину и поступку за издавње локација за постављање
киоска и мањих монтажних објеката на територији Града Сомбора
("Сл. лист Града Сомбора" бр. 6/2010, 14/2010 и 12/2012).
4. Даном доношења овог Решења престаје да важи Закључак
бр. 02-62/2009-III од 02.02.2009. године.
5. Ово Решење објавити у "Службеном листу Града Сомбора"
и ступа на снагу даном доношења.
РС-АПВ
Град Сомбор
Градско веће
Број: 06-94/2013-III
Дана: 14.05.2013.год.
Сомбор

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Немања Делић, с.р.

Број 5 - 22.05.2013.

Р.бр. _ __
__А к т а
___ _Бр./Стр.
50. Одлука о трећим изменама и допунама Одлуке о
организацији Градске управе Града Сомбора ........................... 5/81
51. Одлука о успостављању сарадње и братимљењу Града
Сомбора са Општином Звечан ...................................................... 5/82
52. Одлука о ангажовању екстерне ревизије за Завршни рачун
буџета Града Сомбора за 2012. годину ........................................ 5/82
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58. Решење о давању сагласности на Статут ЈКП "Чистоћа"
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59. Решење о давању сагласности на Статут ЈКП "Простор"
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60. Решење о давању сагласности на Статут ЈКП "Зеленило"
Сомбор ............................................................................................... 5/85
61. Решење о именовању директора Апотеке Сомбор - Даница
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62. Решење о именовању в.д. директора ЈКП "Водоканал"
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63. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора
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64. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора
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65. Решење о именовању председника и чланова Управног
одбора Фонда за развој пољопривреде Града Сомбора ........... 5/86
66. Решење о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Фонда за развој пољопривреде Града Сомбора ........... 5/86
67. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
ГБ "Карло Бијелицки" Сомбор .................................................... 5/86
68. Решење о именовању чланова Управног одбора ПУ "Вера
Гуцуња" Сомбор .............................................................................. 5/87
69. Решење о разрешењу и именовању два члана Школског
одбора Школе за основно образовање одраслих ....................... 5/87
70. Решење о именовању Комисије за планове .......................... 5/87
71. Решење о разрешењу и именовању члана Одбора за
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Р.бр. _ ____Акта Градског већа града Сомбора ___ _Бр./Стр.
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надметања и прикупљања понуда за издавање локација за
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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 -
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