
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
Број 7.                                                  Сомбор, 24.04.2014. године                                         Година VII 
 

 

 32. На основу члана 32. и члана 38. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 40. Статута града Сомбора ("Сл. 
лист града Сомбора", бр. 2/2008 и 6/2013) и члана 34. став 1. 
Пословника Скупштине града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", 
бр. 3/2008), Скупштина града Сомбора је, на својој 17. седници 
одржаној 16.04.2014. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА 

 

I 
 МР ЛАЗИЋ СИНИША, дипл. инж. агрономије из Сомбора, 
разрешава се функције председника Скупштине града Сомбора на 
сталном раду, са 16.04.2014. године. 
 

II 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-68/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 22.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 

 33. На основу чл. 3. став 1. тачка 24. и члану 7. став 1. тачка 
1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012) и  
члана 38. тачка 6. Статута Града Сомбора (“Сл.лист Града 
Сомбора”, бр. 2/08 и 6/13), Скупштина Града Сомбора на 
наставку 17. седнице која је одржана дана 23.04.2014.год. 
доноси:  
 

О Д Л У К У   
О ПРВИМ  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИМА ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД СОМБОР ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ 

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о додељивању искључивог права јавним 
предузећима којима је оснивач Град Сомбор за обављање 
делатности пружања услуга  на које се Закон о јавним 
набавкама не примењује („Сл.лист Града Сомбора“, бр.8/2013) 
у члану 1. став 1. у тачки 2) тачка на крају брише се. 
 После  тачке 2)   додају  се  тачке 3) и 4)  које гласе: 
 „ 3) 42.21-Изградња цевовода  
 4) 42.91-Изградња хидротехничких објеката.“ 
 

Члан 2. 
     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Сомбора" 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 023-37/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 05.05.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 

 34. На основу члана 20. став 1. тачка 24. и члана 32. став 1. тачка 
6. и 16. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07), 
члана 38. тачка 6. у вези са чланом 14. став 1. тачка 36. Статута 
Града Сомбора (“Сл.лист Града Сомбора”, бр. 2/08 и 6/13) и  члана  
39. став 2. и 3. Закона  о прекршајима („Сл.гласник РС“, бр.65/2013), 
Скупштина Града Сомбора на наставку 17. седнице која је одржана 
дана 23.04.2014.год. доноси: 
 

О Д Л У К У  
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ 

ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ И  
ЗАНАТСКИМ ОБЈЕКТИМА И ОБЈЕКТИМА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ 

ИГАРА НА СРЕЋУ И ИГАРА ЗА ЗАБАВУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА СОМБОРА 

 

Члан 1. 
       У Одлуци о радном времену у угоститељским, трговинским, 
занатским објектима и објектима  за приређивање игара на срећу и 
игара за забаву на територији Града Сомбора („Сл.лист Града 
Сомбора, бр.1/2011 и 9/2012), у  члану 19.  став 1.  речи: „изриче и 
мандатну казну“ замењују се речима:  „издаје и  прекршајни налог“. 

Члан 2. 
 Члан 20.  мења се и гласи: 
 "Новачном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара 
казниће се за прекршај  правно лице ако: 
1. почне са радом пре или ради дуже од утврђеног радног времена, 
2. лице из члана 9.  не буде присутно у објекту на почетку и крају 

радног времена, 
3. се не придржава одредаба ове одлуке која се односи на дозвољену 

јачину звука у угоститељском објекту затвореног типа ( члан 11.), 
4. се   не придржава одредби члана 8. ове одлуке, 
5. по налогу комуналног инспектора не изврши затварање објекта  и 

испражњење истог од гостију (чл.18. став 3.), 
6. омета комуналног инспектора  и инспектора за заштиту животне 

инспектора у вршењу инспекцијског надзора, 
7. омета комуналног полицијца у обављању комунално-полицијских  

послова. 
 За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице 
у правном лицу новчаном казном  у износу од 5.000,00 до 75.000,00 
динара. 
 За прекршаје из става 1. овог члана,  казниће се предузетник 
новчаном казном од  10.000,00 до 250.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. тачка  5., 6. и 7.  овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном  у износу од 5.000,00 до 75.000,00 
динара. 
 Уколико  подносиоц захтева - власник угоститељског објекта  
учини прекршај из става 1. тачка 4. овог члана,  ускратиће му се 
издавање решења  којим се одобрава продужење радног времена 
угоститељског објекта ради одржавања забава затвореног типа, у 
року од 6 месеци.“ 
 

Члан 3. 
 Члан 21. мења се и гласи: 
 "Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара, за коју се 
издаје прекршајни налог,  казниће се за прекршај  правно лице ако:  

1. одреди радно време супротно овој одлуци (чл.6.,13.,15. и 17.), 
2. не истакне почетак и завршетак радног времена  у складу са 

чл.3. ове одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 10.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном од 50.000,00 динара.“ 

 
Члан 4. 

 После члана 21.  додаје се нови члан 21а. који гласи: 
 За прекршаје из чл.21. ове Одлуке, прекршајни налог у складу са 
законом издаје комунална инспекција, односно комунална  
полиција.“ 

 
Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 332-87/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 05.05.2014.год. 
С о м б о р 
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 35. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС" бр.72/09,  81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС,  50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС), 
члана 38. тачка 6. у вези са чланом 14. став 1. тачка 36.Статута 
Града Сомбора (“Сл.лист Града Сомбора”, бр. 2/08 и 6/13) и члан 39. 
став 2. и 3. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“,бр.65/13), 
Скупштина Града Сомбора на наставку 17. седнице која је одржана 
дана 23.04.2014.год. доноси: 
 

О Д Л У К У   
О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ГРАДА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци  о уређењу Града («Сл.лист Града Сомбора»,бр. 5/09 , 
3/11 и 10/13), у члану 79а. став 1. речи: „изриче и мандатну казну“ 
замењују се речима:  „издаје и  прекршајни налог“. 

 
Члан 2. 

 У члану 80.  став 2.  број:  „2.500,00“  замењује се бројем: 
„5.000,00“. 
 У ставу 3.  број : „5.000,00“  замењује се бројем: „10.000,00”. 
 

Члан 3. 
 У члану 81. став 1. тачка 4.  мења се и гласи: 
 „4. постави објекат односно уређај (киосци и мањи монтажни 
објекти, слободностојеће и зидне витрине, тенде, расхладни уређаји, 
билборди и рекламне ознаке и други објекти и уређаји)  на јавној 
површини или површини видљивој са јавне површине без одобрења 
(чл.21.), “    
 У тачки 7.  број:  „3“  замењује се бројем: „1“. 
 У тачки  8.  број:  „4“  замењује се бројем: „2“. 
 Тачка 25. брише се. 
 Досадашње тачке 26. до 38. постају тачке 25. до 37. 
 После досадашње тачке 38. која постаје тачка 37.  додају  се нове 
тачке 38., 39., 40 и 41  које гласе : 
 “38.  омета инспектора у вршењу инспекцијског надзора, 
 39. не поступи по извршном решењу надлежног инспектора, 
 40. постави опрему за игру деце и опрему за рекреацију грађана 
супротно чл.37а. ове одлуке, 
 41.  постави монтажно-демонтажне објекте супртоно чл.37б.“ 
 У ставу  2. број:  „2.500,00“  замењује се бројем: „5.000,00“. 
 У  ставу 3.  број: „5.000,00“  замењује се бројем: „10.000,00”. 
 

Члан 4. 
 У члану 82. став 1. тачке 1. и 2. бришу се. 
 Досадашње  тачке 3. и 4   постају тачке 1. и 2.   
 У ставу 2. број  „5.000,00“  замењује се бројем „10.000,00“. 
 

Члан 5. 
 Члан 83. мења се и гласи: 
 "Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара, за коју се издаје 
прекршајни налог,  казниће се за прекршај  правно лице ако:  
 1.  постави објекат односно уређај (летње баште и  објекти за 
извођење забавних програма) на јавној површини или површини 
видљивој са јавне површине без одобрења (чл.21.),  
 2. постави објекат односно уређај ( покретне тезге и  апарати  за 
кокице, кестење и кукуруз) на јавној површини или површини 
видљивој са јавне површине без одобрења (чл.21.), 
 3. поступи супротно  одредби чл.43. тачка 2. ове одлуке, 
 4. постави музички уређај на покретној тезги или њеној 
непосредној близини (чл.30.). 
 За прекршај из става 1. тачка 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 10.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. тачка 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. тачка 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном од 10.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. тачка 2., 3. и 4. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 
динара. 
 За прекршај из става 1. тачка 2.,3. и 4.  овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 10.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. тачка 2.,3. и 4. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном од 5.000,00 динара.“ 
 

Члан 6. 
 После  члана 83.  додаје се нови члан 83а. који гласи: 

 "За прекршаје из чл.83. ове Одлуке, прекршајни налог у складу са 
законом издаје комунална инспекција, односно комунална полиција 
Градске управе Града Сомбора.  
 За прекршај из чл.83. став 1. тачка 3. прекршајни налог се издаје 
власнику возила. 
 Изузетно, у случају ако се на месту  извршења прекршаја  из 
чл.83. став 1. тачка 3. затекне лице које није власник возила 
(корисник возила)  истом се издаје прекршајни налог за учињени 
прекршај.“ 
   

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Сомбора". 
 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 352-363/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 05.05.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 36. Скупштина града Сомбора на основу члана 39. став 4. Закона о 
правима пацијената („Сл.гл.РС“ бр. 45/2013) на наставку 17. седнице 
која је одржана дана 23.04.2014.год. доноси: 
 

О Д Л У К У 
О САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређује се организовање, финансирање и услови 
рада саветника за заштиту права пацијената, у складу са потребама 
пацијената и капацитетима здравствене службе на територији града 
Сомбора. 
 

Члан 2. 
 Саветник за заштиту права пацијената обавља послове заштите 
права пацијената по поднетим приговорима, и пружа потребне 
информације и савете у вези са правима пацијената и обавезан је да 
у свом раду поступа у складу са Законом о правима пацијената и 
другим прописима којима се уређује заштита пацијената и заштита 
података о личности. 
 

Члан 3. 
 Послови заштите права пацијената на територији града Сомбора 
организују се у оквиру Градске управе града Сомбора. 
 Послове саветника за заштиту права пацијената обавља 
дипломирани правник са положеним државним стручним испистом, 
са најмање три године радног искуства у струци и познавањем 
прописа у области здравства. 
 Начелник Градске управе града Сомбора одредиће лице запослено 
у Градској управи града Сомбора, које ће обављати послове 
Саветника за заштиту права пацијената. 
 

Члан 4. 
 Саветник за заштиту права пацијената обављаће послове у 
просторијама Градске управе града Сомбора, у Сомбору, Трг Цара 
Уроша 1. 
 Градска управа града Сомбора ће обезбедити материјално 
техничка средства за рад Саветника за заштиту права пацијената. 
 

Члан 5. 
 Саветник за заштиту права пацијената је дужан да поступа 
савесно и непристрасно у заштити права пацијената. 
 

Члан 6. 
 Саветник за заштиту права пацијената има службену 
легитимацију, којом се идентификује приликом доласка у 
здравствену установу, друге облике здравствене службе (приватну 
праксу) и друго правно лице које обавља послове из здравствене 
делатности. 
 

Члан 7. 
 Саветник за заштиту права пацијената доставља месечни извештај 
о поднетим приговорима директору здравствене установе, ради 
његовог информисања и предузимања одређених мера у оквиру 
његове надлежности. 
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 Саветник за заштиту права пацијената доставља тромесечни, 
шестомесечни и годишњи извешптај Савету за здравље града 
Сомбора. 
 

Члан 8. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Сомбора. 
 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 50-7/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 05.05.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 37. 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 34. седнице од 15.04.2014. године, 
Скупштина Града Сомбора је, на наставку 17. седнице која је 
одржана 23.04.2014. године, донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 
I 

 Утврђује се да је одборнику Дарку Кустурину, са изборне листе  
Демократска странка Борис Тадић, престао мандат одборника, 
подношењем оставке. 
 

II 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
 

III 
 Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у 
року од 48 часова од дана доношења. 
 
РС-АПВ                        ПРЕДСЕДНИК СГ 
СГ СОМБОР                       Синиша Лазић, с.р. 
Број: 02-60/2014-I 
Дана: 16.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 38. 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 34. седнице од 
15.04.2014. године, Скупштина Града Сомбора је, на наставку 17. 
седнице која је одржана 23.04.2014. године, донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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: 
 БУДИМИРУ МАРКОВИЋУ, са изборне листе Демократска 
странка Борис Тадић. 
 

II 
 Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. 
 

III 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу Града Сомбора". 
 

IV 
 

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року 
од 48 часова од дана доношења. 
 
РС-АПВ                        ПРЕДСЕДНИК СГ 
СГ СОМБОР                       Синиша Лазић, с.р. 
Број: 02-61/2014-I 
Дана: 16.04.2014.год. 
С о м б о р 
 

 39. 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 34. седнице од 15.04.2014. године, 
Скупштина Града Сомбора је, на наставку 17. седнице која је 
одржана 23.04.2014. године, донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 
I 

 Утврђује се да је одборнику Бориславу Аврамовићу, са изборне 
листе  Бољи Сомбор, престао мандат одборника, подношењем 
оставке. 

II 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу Града Сомбора". 

 
III 

 Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у 
року од 48 часова од дана доношења. 
 
РС-АПВ                        ПРЕДСЕДНИК СГ 
СГ СОМБОР                       Синиша Лазић, с.р. 
Број: 02-62/2014-I 
Дана: 16.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 40. 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 34. седнице од 
15.04.2014. године, Скупштина Града Сомбора је, на наставку 17. 
седнице која је одржана 23.04.2014. године, донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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: 
 МИЛОШУ ШУМОЊИ, са изборне листе Бољи Сомбор. 

 
II 

 Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. 
 

III 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу Града Сомбора". 
 

IV 
 Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у 
року од 48 часова од дана доношења. 
 
РС-АПВ                        ПРЕДСЕДНИК СГ 
СГ СОМБОР                       Синиша Лазић, с.р. 
Број: 02-63/2014-I 
Дана: 16.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 

 41. Скупштина града Сомбора на основу члана 49. и члана 50. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС" бр. 129/2007), члана 38. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" 
бр. 2/2008 и 6/2013) и чланова 29., 30. и 32. Пословника Скупштине 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 3/2008) на својој 
седници одржаној дана 24.04.2014. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. НЕМАЊА ДЕЛИЋ разрешава се функције градоначелника 
града Сомбора са 24.04.2014. године. 
 2. НЕМАЊА ДЕЛИЋ остаје на дужности и вршиће текуће 
послове до избора новог градоначелника. 
 3. Ово Решење објавиће се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-83/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 28.04.2014.год. 
С о м б о р 
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 42. Скупштина града Сомбора на основу члана 49. и члана 50. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС" бр. 129/2007), члана 38. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" 
бр. 2/2008 и 6/2013) и чланова 29., 30. и 32. Пословника Скупштине 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 3/2008) на својој 
седници одржаној дана 24.04.2014. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. ВАСА РЕЛИЋ разрешава се функције заменика 
градоначелника града Сомбора са 24.04.2014. године. 
 2. ВАСА РЕЛИЋ остаје на дужности и вршиће текуће послове до 
избора новог заменика градоначелника. 
 3. Ово Решење објавиће се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-84/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 28.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 43. Скупштина града Сомбора на основу члана 49. и члана 50. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС" бр. 129/2007), члана 38. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" 
бр. 2/2008 и 6/2013) и чланова 29., 30. и 32. Пословника Скупштине 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 3/2008) на својој 
седници одржаној дана 24.04.2014. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. БРАНИСЛАВ ЈЕРЕМИЋ разрешава се функције члана 
Градског већа града Сомбора са 24.04.2014. године. 
 2. БРАНИСЛАВ ЈЕРЕМИЋ остаје на дужности и вршиће текуће 
послове до избора новог члана Градског већа града Сомбора. 
 3. Ово Решење објавиће се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-85/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 28.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 44. Скупштина града Сомбора на основу члана 49. и члана 50. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС" бр. 129/2007), члана 38. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" 
бр. 2/2008 и 6/2013) и чланова 29., 30. и 32. Пословника Скупштине 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 3/2008) на својој 
седници одржаној дана 24.04.2014. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. РАДИСЛАВ ЈЕЛАЧИЋ разрешава се функције члана Градског 
већа града Сомбора са 24.04.2014. године. 
 2. РАДИСЛАВ ЈЕЛАЧИЋ остаје на дужности и вршиће текуће 
послове до избора новог члана Градског већа града Сомбора. 
 3. Ово Решење објавиће се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-86/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 28.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 45. Скупштина града Сомбора на основу члана 49. и члана 50. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС" бр. 129/2007), члана 38. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" 
бр. 2/2008 и 6/2013) и чланова 29., 30. и 32. Пословника Скупштине 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 3/2008) на својој 
седници одржаној дана 24.04.2014. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 1. ЧАБА САКАЧ разрешава се функције члана Градског већа 
града Сомбора са 24.04.2014. године. 
 2. ЧАБА САКАЧ остаје на дужности и вршиће текуће послове до 
избора новог члана Градског већа града Сомбора. 
 3. Ово Решење објавиће се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
 

РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-87/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 28.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 46. Скупштина града Сомбора на основу члана 49. и члана 50. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС" бр. 129/2007), члана 38. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" 
бр. 2/2008 и 6/2013) и чланова 29., 30. и 32. Пословника Скупштине 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 3/2008) на својој 
седници одржаној дана 24.04.2014. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. ЈУДИТ ЧАПО разрешава се функције члана Градског већа 
града Сомбора са 24.04.2014. године. 
 2. ЈУДИТ ЧАПО остаје на дужности и вршиће текуће послове до 
избора новог члана Градског већа града Сомбора. 
 3. Ово Решење објавиће се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-88/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 28.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 47. Скупштина града Сомбора на основу члана 49. и члана 50. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС" бр. 129/2007), члана 38. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" 
бр. 2/2008 и 6/2013) и чланова 29., 30. и 32. Пословника Скупштине 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 3/2008) на својој 
седници одржаној дана 24.04.2014. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. РОМИНА БИЛИЋ разрешава се функције члана Градског већа 
града Сомбора са 24.04.2014. године. 
 2. РОМИНА БИЛИЋ остаје на дужности и вршиће текуће послове 
до избора новог члана  Градског већа града Сомбора. 
 3. Ово Решење објавиће се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-89/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 28.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 48. Скупштина града Сомбора на основу члана 49. и члана 50. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС" бр. 129/2007), члана 38. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" 
бр. 2/2008 и 6/2013) и чланова 29., 30. и 32. Пословника Скупштине 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 3/2008) на својој 
седници одржаној дана 24.04.2014. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. САША ТОРЛАКОВИЋ разрешава се функције члана Градског 
већа града Сомбора са 24.04.2014. године. 
 2. САША ТОРЛАКОВИЋ остаје на дужности и вршиће текуће 
послове до избора новог члана Градског већа града Сомбора. 
 3. Ово Решење објавиће се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-90/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 28.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 49. Скупштина града Сомбора на основу члана 49. и члана 50. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС" бр. 129/2007), члана 38. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" 
бр. 2/2008 и 6/2013) и чланова 29., 30. и 32. Пословника Скупштине 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 3/2008) на својој 
седници одржаној дана 24.04.2014. године донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
 1. НОВИЦА БЛАГОЈЕВИЋ разрешава се функције члана 
Градског већа града Сомбора са 24.04.2014. године. 
 2. НОВИЦА БЛАГОЈЕВИЋ остаје на дужности и вршиће текуће 
послове до избора новог члана Градског већа града Сомбора. 
 3. Ово Решење објавиће се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-91/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 28.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 50. Скупштина града Сомбора на основу члана 49. и члана 50. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС" бр. 129/2007), члана 38. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" 
бр. 2/2008 и 6/2013) и чланова 29., 30. и 32. Пословника Скупштине 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 3/2008) на својој 
седници одржаној дана 24.04.2014. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 1. СНЕЖАНА ПЕРИШКИЋ разрешава се функције члана 
Градског већа града Сомбора са 24.04.2014. године. 
 2. СНЕЖАНА ПЕРИШКИЋ остаје на дужности и вршиће текуће 
послове до избора новог члана Градског већа града Сомбора. 
 3. Ово Решење објавиће се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-92/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 28.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 51. Скупштина града Сомбора на основу члана 49. и члана 50. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС" бр. 129/2007), члана 38. 
став 1. тачка 12. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" 
бр. 2/2008 и 6/2013) и чланова 29., 30. и 32. Пословника Скупштине 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 3/2008) на својој 
седници одржаној дана 24.04.2014. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 1. ДРАГАН ПЛАВШИЋ разрешава се функције члана Градског 
већа града Сомбора са 24.04.2014. године. 
 2. ДРАГАН ПЛАВШИЋ остаје на дужности и вршиће текуће 
послове до избора новог члана Градског већа града Сомбора. 
 3. Ово Решење објавиће се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-93/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 28.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 52. На основу члана 45. Статута Града Сомбора ("Службени лист 
Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013) и члана 48. Пословника 
Скупштине града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора", бр. 
3/2008), Скупштина града Сомбора на својој седници одржаној 
24.04.2014.  године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И 
РАДНЕ ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА 

 
I 

 Председник и чланови Одбора за кадровска и административна 
питања и радне односе Града Сомбора разрешавају се са 24.04.2014. 
године,  и то: 
 1. Владимир Кузманов, председник 
 2. Ружица Николић, члан 
 3. Горан Булајић, члан 

 4. Стеван Кесејић, члан 
 5. Жељко Велебит, члан 
 6. Ђурађ Милановић, члан 
 7. Синиша Милић, члан  
 8. Аурета Мазалица, члан 
 9. Срђан Мереи, члан 
 10. Александар Ђорђевић, члан 
 11. Драган Ненадов, члан 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-94/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 28.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 53. 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, 
4/2009 и 2/2010), члана 45. Статута Града Сомбора ("Службени лист 
Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013) и члана 44. и 45. Пословника 
Скупштине града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора", бр. 
3/2008), Скупштина града Сомбора на својој седници одржаној 
24.04.2014.  године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ОДБОРА ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И 

РАДНЕ ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА 
 
I 

 У Одбор за кадровска и административна питања и радне односе 
Града Сомбора, са 24.04.2014. године,  именују се: 
 1. Жељко Велебит, за председника, из реда одборника 
 2. Весна Мишковић Продановић, за члана, из реда одборника 
 3. Владимир Кузманов, за члана, из реда одборника 
 4. Љиљана Вејновић, за члана, из реда одборника 
 5. Горан Булајић, за члана, из реда одборника 
 6. Ђурађ Милановић, за члана, из реда одборника 
 7. Никола Чувардић, за члана, из реда одборника 
 8. Александар Ђорђевић, за члана, из реда грађана  
 9. Жика Гојковић, за члана, из реда грађана 
 10. Аурета Мазалица, за члана, из реда грађана 
 11. Срђан Мереи, за члана, из реда грађана 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-96/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 28.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 54. 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. 2/2008и и 
6/2013), Скупштина града Сомбора, на наставку 17. седнице која је 
одржана дана 23.04.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "МОША ПИЈАДЕ" БАЧКИ БРЕГ 

 
I 

 У Школском одбору Основне школе "Моша Пијаде" Бачки Брег 
РАЗРЕШАВА СЕ: 

• ВЕСНА АЛЕКСИЋ, члан из реда представника родитеља. 
 

II 
 У Школском одбору Основне школе "Моша Пијаде" Бачки Брег 
ИМЕНУЈЕ СЕ: 

• ЗДЕНКА МАРКОВИЋ, члан из реда представника родитеља. 
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III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-103/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 06.05.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 55. На основу члана 100. ст.4 и 5 Закона о заштити животне 
средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 
101/11), члана 4. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за заштиту 
животне средине Града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", 
бр.5/2010), и члана 6. Статуа града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора", бр.2/08), Градско веће Града Сомбора, по прибављеној 
сагласности Министарства енергетике, развоја и заштите животне 
средине број 401-00-326/2014 од 20.03.2014., доноси: 
 

  ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА  

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ГРАДА СОМБОРА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења 
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града 
Сомбора (у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету Града 
Сомбора за 2014. годину. 
 2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма у укупном износу од 
4.000.000,00 
(четиримилиона) динара, оствариће се од:                                                            
- aпропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу годину; 
- наменских прихода буџета који су дефинисани као наменски 
приходи буџетског фонда (дела средстава остварених од накнаде за 
загађивање животне средине, дела средстава остварених од накнаде 
за загађивање животне средине у подручјима од посебног државног 
интереса у области заштите животне средине и накнаде за заштиту и 
унапређење животне средине која се наплаћује по Одлуци о накнади 
за заштиту и унапређење животне средине на територији Града 
Сомбора); 
- прихода који проистичу из управљања ликвидним средствима 
буџетског фонда; 
- других прихода у складу са Законом. 
 
 3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће се 
наменски за финансирање обавеза јединица локалне самоуправе 
утврђених законима у области заштите животне средине: 
подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; 
програма и пројеката праћења стања животне средине (мониторинг); 
програма заштите и развоја заштићених природних добара; 
научноистраживачких програма и пројеката; едукација и јачање 
свести о потреби заштите животне средине; информисања и 
објављивања података о стању и квалитету животне средине; 
трошкова реализације програма; као и других активности од значаја 
за заштиту животне средине у Граду, и то: 
 I Програме и пројекте праћења стања животне средине 
(мониторинг) на територији Града Сомбора          2.450.000,00 динара 
 Планира се реализација законом утврђених обавеза Града у 
области мониторинга, као и других програма и пројеката праћења 
стања животне средине:  
- праћење квалитета ваздуха, 
- праћење и прогноза аерополена, 
- праћење нивоа комуналне буке, 
- праћење квалитета површинских вода, 
- праћење квалитета подземних вода, 
- праћење електомагнетског зрачења, 
- праћење квалитета земљишта. 
 За реализацију наведених програма и пројеката закључиће се 
уговори са овлашћеним акредитованим, стручним и научним 
организацијама и установама, а у складу са прописима. 
 II Информисање и објављивање података о стању и квалитету 
животне средине    30.000,00 динара 
 У циљу редовног, благовремног, поптпуног и објективног 
обавештавања јавности о стању животне средине, јавности рада 
Градске управе Града Сомбора и јачање свести о значају заштите 
животне средине, наставиће се континуирано иновирање Интернет 
презентације Градске управе Града Сомбора. Истовремено ће се 

радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем 
средстава јавног информисања, путем израде публикација и другог 
штампаног материјала. 
 III Едукација и јачање свести о потреби  заштите животне  
средине                                                                          500.000,00 динара 
 У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и 
популаризације заштите животне средине, Одељење за комуналне 
послове, Одсек за урбанизам, грађење и заштиту животне средине 
Градске управе Града Сомбора, ће предвиђеним средствима, 
самостално или у сарадњи са другим субјектима, организаовати или 
учествовати у предавању,семинарима, трибинама, скуповима, 
манифестацијама, акцијама из области заштите и унапређења 
животне средине и обележавање значајних датума и догађаја. 
 
 IV  Подстицајне,  превентивне  и  санационе  програме  и  
пројекте                   1.000.000,00 динара 
 Планира се реализација пројеката и програма који се односе на:  
-стварање предуслова за израду Локалног еколошког акционог 
плана, 
-друге подстицајне превентивне и санационе програме и пројекте за 
чијом се реализацијом укаже потреба. 
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и 
обавезама проистеклим из закона, и у сарадњи са другим субјектима 
система заштите животне средине. 
 
V Трошкове реализације Програма   20.000,00 динара 
 Средства намењена за трошкове реализације Програма користиће 
се за обезбеђивање услова за реализацију програмских активности. 
4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не 
остварују у планираном износу, расходи ће се остварити по 
приоритетима које утврди Градоначелник Града Сомбора, и то: 
обавезе утврђене законом и раније преузете уговорене обавезе. 
5. Средства из тачке 2 овог Програма могу да се увећају за износ 
неутрошених наменских средстава пренетих из претходне године и 
за износ донација и прихода из других извора, која ће се користити у 
складу са овим Програмом. 
6. Градска управа прати и надзире наменско коришћење средстава 
Фонда и извршавање уговорних права и обавеза корисника 
средстава: 

− непосредним увидом овлашћеног лица Градске управе и/или  

− на основу обавештења и документације достављене од стране 
корисника средстава. 
7. Овај Програм објавити у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
ГРАДСКО ВЕЋЕ                        ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Број: 401-498/2014-III                       Немања Делић, с.р. 
Дана: 05.05.2014.год. 
С о м б о р 
 
 56. На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007) и члана  69. и 70. Пословника Градског 
већа града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 9/2009), Градско 
веће  града Сомбора на својој 113. седници одржаној дана 
03.04.2014. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о формирању Комисије за праћење стања у пољопривреди  

породичних пољопривредних газдинстава на територији Града 
Сомбора у производној 2013/2014. години 

             
I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за праћење стања у пољопривреди 
породичних пољопривредних газдинстава на територији Града 
Сомбора у производној 2013/2014. години, у следећем саставу: 
1. Гордана Матковић 
2. Сњежана Тривуновић 
3. Марко Шимунов 
4. Мирко Тривуновић 
5. Душан Ђерић 
6. Иштван Ђурђовић 
7. Никола Цицо 
8. Зоран Мастиловић 
9. Милан Олујић 
10. Карољ Вереш 
11. Синиша Симоновић 
12. Станимир Никачев 
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13. Рожа Мандић 
14. Раде Косановић 
15. Богдан Олујић 
16. Павле Матарић 
17. Миладин Данојевић. 

 
II 

 Задатак Комисије је да прати стање у пољопривреди породичних 
пољопривредних газдинстава на територији Града Сомбора у 
производној 2013/2014. години, односно да доставља: 
1. Извештај о плану површина и засада за пролећну сетву у 
производној 2013/2014. години на територији Града Сомбора 
(Образац за сваку КО-доставља се у фебруару месецу); 
2. Недељни извештај о извршењу плана сетве на подручју Града 
Сомбора у производној 2013/2014. години (телефонски-период март-
мај); 
3. Извештај о површинама и засадима на крају пролећне сетве у 
2014. години на територији Града Сомбора (Образац за сваку КО-
доставља се у мају месецу); 
4. Извештај о извршењу жетве стрних жита на подручју Града 
Сомбора у 2014. години (телефонски-период: март-мај – два пута 
недељно); 
5. Извештај о оствереним приносима раних усева и воћа у 
производној 2013/2014. години на територији Града Сомбора 
(Образац за сваку КО-доставља се у августу месецу); 
6. План сетве озимих култура у производној 2013/2014. години 
(Образац за сваку КО-доставља се у септембру месецу); 
7. Извештај о извршењу бербе (жетве) касних усева и јесеље сетве на 
територији Града Сомбора (телефонски-период: септембар- 
децембар – два пута недељно); 
8. Извештај о оствареним приносима касних усева, воћа и винограда 
у 2014. години на територији Града Сомбора (Образац за сваку КО-
доставља се у новембу месецу); 
9. Извештај о засејаним површинама у јесењој сетви у 2014. години 
(Образац за сваку КО-доставља се у децембру месецу). 
  

III 
 Стручно-административне послове везане за ову Комисију 
обављаће Одељење за привреду, Одсек за план и статистику. 

 
IV 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у 
„Сл. листу града Сомбора“ и на интернет страни званичне 
презентације Града Сомбора. 
 
РС-АПВ                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
ГРАДСКО ВЕЋЕ                        ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Број: 02-56/2014-III                           Васа Релић, с.р. 
Дана: 03.04.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 57. На основу члана 58. став 1. тачкa  6 . Статута града Сомбора 
(„Службени лист града Сомбора“, број 2/2008) и члана 7 став 1 тачка 
2 Уговора о реализацији пројекта ,,Унапређење пословног окружења 
на локалном нивоу кроз регулаторну реформу" закљученог између 
града Сомбора, Сталне конференције градова и општина - Савеза 
градова и општина Србије и ОПТИМУС-а Центра за добро 
управљање (СКГО број 333/1 од 17.05.2013., град Сомбор и 
ОПТИМУС број 210-11/5 од 17.05.2013.), Градоначелник града 
Сомбора, дана 23. априла 2014., доноси 

 
 

ОДЛУКУ 
о прихватању  препорука за унапређење и поједностављење 

административних поступака града Сомбора 
 
I 

 ПРИХВАТАЈУ СЕ препоруке за унапређење и поједностављење 
административних поступака усвојене на седници Радне групе 
Пројекта од  22. априла 2014., које су дате у збирној листи препорука  
за унапређење административних поступака која чини саставни део 
ове одлуке. 
 

II 
 Налаже се Градској управи да у најкраћем могућем року усвоји 
аката неопходна за имплементацију препорука из тачке 1 ове одлуке. 
  

III 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће сеу  
Службеном листу града Сомбора. 
 

IV 
 Одлуку доставити Начелници Градске управе, члановима Радне 
групе, ОПТИМУС-у, Службеном  листу града Сомбора и архиви. 
 
 
РС-АПВ                        
ГРАДОНАЧЕЛНИК                      ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Број: 021-13/2014-II                      Васа Релић, с.р. 
Дана: 23.04.2014.год. 
С о м б о р 



Странa  349                                  Службени лист Града Сомбора                        Број 7 - 24.04.2014. 

 

Р.бр.               Акта Скупштине Града Сомбора                   Бр./Стр. 
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Издавач: Скупштина града Сомбора 
- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 - 

- цена појединачног примерка је 450,00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број 840- 
25640-32 који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор, 

- штампа Скупштина града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака - 
 


	Р Е Ш Е Њ Е
	Р Е Ш Е Њ Е
	Р Е Ш Е Њ Е
	Р Е Ш Е Њ Е
	I
	II
	I
	II
	Р Е Ш Е Њ Е

