СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СОМБОРА
Година VI

Службени лист Града Сомбора

144. На основу члана 20. тачка 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 2. и 3.
Закона о равноправности полова („Службени гласник РС“ број
104/2009), и чланова 14. тачка 33. и 38. тачка 6. Статута града
Сомбора („Службени лист града Сомбора бр.2/2008), Скупштина
Града Сомбора је на наставку 11. седнице одржаном 23.10.2013.
године, донела
ОДЛУКУ
О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ И ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД СОМБОР
Члан 1.
Ова Одлука регулише принцип равноправности полова у
органима локалне самоуправе и Органима управљања јавних
предузећа, установа и организација, чији је оснивач град Сомбор ( у
даљем тексту: Одлука).
Члан 2.
Принцип равноправности полова у граду Сомбору,
примењује се приликом избора, постављења, именовања и
конституисања нарочито у:
Градском већу
Радним телима и комисијама које формира
Градоначелник
града
Сомбора
по
својим
овлашћењима
Помоћницима Градоначелника
Градској управи
Органима управљања јавних предузећа, установа и
организација, чији је оснивач град Сомбор
Приликом избора чланова органа и радних тела и
приликом постављања руководилаца наведених у ставу 1. овога
члана, дужност је органа локалне самоуправе, органа јавних
предузећа , установа и организација да обезбеде равноправну
заступљеност оба пола у складу са законом
Члан 3.
Принцип равноправности полова примењује се у
случајевима формирања званичних делегација града Сомбора, а што
се нарочито односи на делегације које учествују у раду на
представљању Града у оквиру остваривања надлежности.
Жене и мушкарци имају право да равномерно и без
дискриминације
представљају
Град
у
међународној
и
међуопштинској сарадњи која се остварује у оквиру надлежности
Града, да буду представљени и учествују у раду међународних и
међуопштинских институција, чији је Град члан.
Приликом одређивања састава, избора и именовања
делегација које представљају Град у међународној и
међуопштинској сарадњи, сајамским манифестацијама, као и
пројектима прекограничне сарадње, жене и мушкарци биће
равноправно заступљени.
Члан 4.
Принцип равноправности полова интегрише се у свим
областима друштвеног живота прописан Законом о равноправности
полова у којима се реализује надлежност града Сомбора.
Принцип равноправности полова интегрише се у све
стратешке документе града Сомбора, а нарочито у Стратегију
одрживог развоја и у Буџет Града.
Члан 5.
Комисија за равноправност полова прати остваривање
равноправности полова , даје мишљење о предлозима прописа и
одлука које доноси Скупштина, предлаже активности и
предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика
једнаких могућности на нивоу Града.
Комисија у сарадњи са Начелником градске управе града
Сомбора и другим органима, установама и организацијама подноси
Скупштини града на разматрање Нацрте одлука и друге
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одговарајуће предлоге за постизање равноправности жена и
мушкараца, као и градски план акција за остваривањ
равноправности жена и мушкараца.
Члан 6.
Сви органи, јавна предузећа, и установе, а на које се
односи ова Одлука дужни су да ускладе своја акта у року од 6
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Сомбора“.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 20-5/2013-VI
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

145. На основу члана 3. став 1. тачка 24. и члана 7. став 1.
тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 124/2012), члана 38. Статута града Сомбора ("Службени
лист Града Сомбора", број 2/2008 и 6/2013), Скупштина Града
Сомбора је, на наставку 11. седнице одржаном дана 23.10.2013.
године, донела
ОДЛУКУ
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.
Додељује се ЈКП „Водоканал“ Сомбор искључиво право
на обављање делатности пружања услуга одржавања:
1) сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
2) уклањање отпадних вода
Члан 2.
Додељује се ЈКП „Чистоћи“ Сомбор искључиво право на
обављања делатности пружања услуга одржавања и поправке које су
предмет јавне набавке, и то:
1) послови одржавања хигијене на јавним површинама
(чишћење коловоза, тротоара и јавних зелених површина)
2) послови управљања депонијом смећа
3) сакупљање отпада који није опасан
4) сакупљање опасног отпада
5) третман и одлагање отпада који није опасан
6) третман и одлагање опасног отпада
7) поновна употреба разврстаних материјала
8) трговина на велико отпацима и остацима
9) услуге редовног чишћења зграда
10) услуге осталог чишћења зграда и опреме
11) услуге осталог чишћења
12) послови зоохигијене
13) послови управљања прихватилиштем за псе и мачке
луталице
Члан 3.
Додељује се ЈП „Урбанизам“ Сомбор искључиво право на
обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке,
и то:
1) архитектонска
делатност
(услуга
урбанистичког
планирања и просторног планирања)
2) инжењерске делатности и техничко саветовање
Члан 4.
Додељује се ЈКП „Зеленило“ Сомбор искључиво право на
обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке,
и то:

Странa 334
1)
2)

3)
4)
5)
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радови
на
одржавању
тротоара,
пешачких
и
бициклистичких стаза
послови на набавци, уградњи и одржавању урбаног
мобилијара, споменика знаменитих личности и осталих
споменика, фонтана и јавних чесми на јавним
површинама Града Сомбора
подизање, одржавање и нега јавних зелених и цветних
површина и паркова
послови орезивања и вађења стабала са јавних површина
послови текућег и инвестиционог одржавања и
реконструкције јавне расвете

Члан 5.
Искључиво право обављања послова на одржавању улица
и путева у зимском периоду "послови зимске службе", због обима и
комплексности послова и потребе механизације, додељује се
заједнички ЈКП "Зеленило" Сомбор, ЈКП "Водоканал" Сомбор и ЈКП
"Чистоћа" Сомбор, с тим да је ЈКП "Зеленило" Сомбор носилац
послова у смислу члана 7. ове Одлуке.
Члан 6.
Додељује се ЈКП „Простор“ Сомбор искључиво право на
обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке,
и то:
1) уређивање и одржавање пијаца
2) сахрањивање умрлих лица
3) уређење и одржавање гробаља
4) изградња и продаја гробница
5) уређивање и одржавање јавних површина у насељеним
местима на територији Града Сомбора
6) давање у закуп пословног простора и јавних површина
које су у јавној својини Града Сомбора, односно у својини
Републике Србије са правом коришћења Града Сомбора
Члан 7.
Овлашћује се директор ЈП "Дирекција за изградњу Града
Сомбора" Сомбор да, у име Града Сомбора, закључује са јавним
предузећима којима је Град Сомбор оснивач, уговоре о пружању
услуга из члана 1, 2, 3., 4., 5. и 6. ове Одлуке.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
додељивању посебних 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.8/2009, 1/2011, 9/2011 и 9/2012).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 464-64/2013-V
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

146. На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини
("Сл. гл. РС" бр.72/2011), члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл.гл. РС" бр.24/2012),
члана 38. Статута града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора"
број 2/2008 и 6/2013), Скупштина Града Сомбора, на наставку 11.
седнице одржаном дана 23.10.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ГРАДА СОМБОРА
Члан 1.
Град Сомбор приступа прибављању непокретности
непосредном погодбом, у јавну својину Града Сомбора.
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Члан 2.
Овлашћује се Градско веће града Сомбора да спроведе
поступак прибављања непокретности у јавну својину Града Сомбора
у складу са Законом о јавној својини("Сл. гл. РС", бр.72/2011), и
Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
("Сл.гл. РС", бр.24/2012) и 121/2012), те да предлог истих одлука
достави на разматрање и усвајање Скупштини града Сомбора.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се
објавити у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 464-162/2013-V
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

147. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана 39. Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Сомбор ("Сл.
лист Града Сомбора" бр. 3/13) и члана 38. Статута Града Сомбора
(„Службени лист Града Сомбора„ број 2/08 и 2/13), Скупштина
Града Сомбора је, на наставку 11. седнице одржаном дана
23.10.2013. године, донела следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" СОМБОР
I
АНДРИЈА ПЕНЗЕШ из Сомбора, Венац војводе
Радомира Путника 23, именује се за директора Јавног комуналног
предузећа "Чистоћа" Сомбор, на период од четири године.
Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања Решења у "Службеном гласнику РС".
II
Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику РС",
"Службеном листу Града Сомбора" и на интернет страници Града
Сомбора.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-269/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

148. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана 38. Одлуке
о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Града
Сомбора" Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 3/13) и члана 38.
Статута Града Сомбора („Службени лист Града Сомбора" број 2/08
и 2/13), Скупштина Града Сомбора је, на наставку 11. седнице
одржаном дана 23.10.2013. године, донела следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА СОМБОРА" СОМБОР
I
БРАНКО РИЛКЕ из Сомбора, Сонћански пут Т-17/59,
именује се за директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу
Града Сомбора" Сомбор, на период од четири године. Именовани је
дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
Решења у "Службеном гласнику РС".
II
Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику РС",
"Службеном листу Града Сомбора" и на интернет страници Града
Сомбора.
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РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-270/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р
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ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

149. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана 39. Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа "Енергана" Сомбор ("Сл.
лист Града Сомбора" бр. 3/13) и члана 38. Статута Града Сомбора
(„Службени лист Града Сомбора" број 2/08 и 2/13), Скупштина
Града Сомбора је, на наставку 11. седнице одржаном дана
23.10.2013. године, донела следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ЕНЕРГАНА" СОМБОР
I
МИЛАН ДОЗЕТ из Сомбора, Буковац бб, именује се за
директора Јавног комуналног предузећа "Енергана" Сомбор, на
период од четири године. Именовани је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања Решења у "Службеном
гласнику РС".
II
Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику РС",
"Службеном листу Града Сомбора" и на интернет страници Града
Сомбора.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-271/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

150. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана 39. Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Сомбор"
Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 3/13) и члана 38. Статута
Града Сомбора („Службени лист Града Сомбора" број 2/08 и 2/13),
Скупштина Града Сомбора је, на наставку 11. седнице одржаном
дана 23.10.2013. године, донела следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР" СОМБОР
I
ГОРДАНА ВУЛОВИЋ из Сомбора, И. Антуновића бб,
именује се за директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг
сервис Сомбор" Сомбор, на период од четири године. Именованa је
дужнa да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
Решења у "Службеном гласнику РС".
II
Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику РС",
"Службеном листу Града Сомбора" и на интернет страници Града
Сомбора.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-272/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

151. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана 39. Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа "Простор" Сомбор ("Сл.
лист Града Сомбора" бр. 3/13) и члана 38. Статута Града Сомбора
(„Службени лист Града Сомбора" број 2/08 и 2/13), Скупштина
Града Сомбора је, на наставку 11. седнице одржаном дана
23.10.2013. године, донела следеће

Број 8 - 23.10.2013.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ПРОСТОР" СОМБОР
I
АЛЕКСАНДАР ПЕЈИЋ из Сомбора, Николе Тесле 34,
именује се за директора Јавног комуналног предузећа "Простор"
Сомбор, на период од четири године. Именовани је дужан да ступи
на рад у року од осам дана од дана објављивања Решења у
"Службеном гласнику РС".
II
Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику РС",
"Службеном листу Града Сомбора" и на интернет страници Града
Сомбора.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-273/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

152. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана 39. Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водоканал" Сомбор ("Сл.
лист Града Сомбора" бр. 3/13) и члана 38. Статута Града Сомбора
(„Службени лист Града Сомбора„ број 2/08 и 2/13), Скупштина
Града Сомбора је, на наставку 11. седнице одржаном дана
23.10.2013. године, донела следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
I
СТРАХИЊА ШЉУКИЋ из Сомбора, Др Ђорђа Лазића
26, именује се за директора Јавног комуналног предузећа
"Водоканал" Сомбор, на период од четири године. Именовани је
дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
Решења у "Службеном гласнику РС".
II
Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику РС",
"Службеном листу Града Сомбора" и на интернет страници Града
Сомбора.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-275/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

153. На основу члана 46. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за просторно и урбанистичко планирање "Урбанизам" и
заштиту споменика културе Сомбор ("Службени лист Града
Сомбора" бр. 3/13) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора
("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града
Сомбора је, на наставку 11. седнице одржаном 2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ "УРБАНИЗАМ" И ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ СОМБОР
I
ТИХОМИР КЉАЈИЋ именује се за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање
"Урбанизам" и заштиту споменика културе Сомбор, са 23.10.2013.
године, до именовања директора, а најдуже на период од шест
месеци.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
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РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-274/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

154. На основу члана 47. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа "Зеленило" Сомбор („Сл. лист Града
Сомбора“ бр. 3/2013) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора
("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2007), Скупштина Града Сомбора
је, на наставку 11. седнице одржаном 23.10.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЗЕЛЕНИЛО" СОМБОР
I
ЕХЛИМАНА КРСТИЋ именује се за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа "Зеленило" Сомбор, са
23.10.2013. године, до именовања директора, а најдуже на период од
шест месеци.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-276/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Паркинг
сервис Сомбор" Сомбор именују се са 23.10.2013. године, на
мандатни период од четири године или до разрешења:
1. Ненад Ћелић, за председника, из реда оснивача,
2. Катарина Мајсторовић, за члана из реда запослених.
II
Даном именовања председника и чланова надзорног
одбора у складу са Законом о јавним предузећима, престаје са радом
управни одбор јавног предузећа, а његовом председнику и
члановима престаје мандат.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-177/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

157. На основу члана 25. Одлуке о оснивању ЈП за
просторно и урбанистичко планирање "Урбанизам" и заштиту
споменика културе 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 наставку 11.
седнице одржаном 23.10.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП "УРБАНИЗАМ" СОМБОР

155. На основу члана 26. Одлуке о оснивању ЈKП
"Чистоћа" 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 наставку 11. седнице
одржаном 23.10.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ЧИСТОЋА" СОМБОР
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
"Чистоћа" Сомбор именују се са 23.10.2013. године, на мандатни
период од четири године или до разрешења:
1. Владимир Поповић, за председника, из реда оснивача,
2. Слађана Хернаус, за члана из реда оснивача,
3. Наташа Чепић, за члана из реда запослених.
II
Даном именовања председника и чланова надзорног
одбора у складу са Законом о јавним предузећима, престаје са радом
управни одбор јавног предузећа, а његовом председнику и
члановима престаје мандат.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-175/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

Број 8 - 23.10.2013.

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

156. На основу члана 26. Одлуке о оснивању ЈKП
"Паркинг сервис Сомбор" 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
наставку 11. седнице одржаном 23.10.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР" СОМБОР

I
У Надзорни одбор Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко планирање "Урбанизам" и заштиту споменика културе
Сомбор именују се са 23.10.2013. године, на мандатни период од
четири године или до разрешења:
1. Иштван Мајор, за председника, из реда оснивача,
2. Клара Шолаја Карас, за члана из реда оснивача,
3. Славица Пест, за члана из реда запослених.
II
Даном именовања председника и чланова надзорног
одбора у складу са Законом о јавним предузећима, престаје са радом
управни одбор јавног предузећа, а његовом председнику и
члановима престаје мандат.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-173/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

158. На основу члана 25. Одлуке о оснивању ЈП
"Дирекција за изградњу Града Сомбора" 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 наставку 11. седнице одржаном 23.10.2013. године,
донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
СОМБОРА" СОМБОР
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа "Дирекција за
изградњу Града Сомбора" Сомбор именују се са 23.10.2013. године,
на мандатни период од четири године или до разрешења:
1. Душко Станић, за председника, из реда оснивача,
2. Александар Маротић, за члана из реда оснивача,
3. Мира Блануша, за члана из реда запослених.
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II
Даном именовања председника и чланова надзорног
одбора у складу са Законом о јавним предузећима, престаје са радом
управни одбор јавног предузећа, а његовом председнику и
члановима престаје мандат.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 02-263/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

159. На основу члана 26. Одлуке о оснивању ЈKП
"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 наставку 11.
седнице одржаном 23.10.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" СОМБОР
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
"Зеленило" Сомбор именује се са 23.10.2013. године:
- Надежда Радојевић, 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: 02-266/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

160. На основу члана 26. Одлуке о оснивању ЈKП
"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 наставку 11. седнице
одржаном 23.10.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП "ПРОСТОР" СОМБОР
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
"Простор" Сомбор именује се са 23.10.2013. године:
- Дејан Парчетић, 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: 02-267/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

161. На основу члана 28. 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 наставку 11.
седнице одржаном 23.10.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ

Број 8 - 23.10.2013.

I
У Савету за младе Скупштине Града Сомбора
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ са 23.10.2013. године:
- Сања Смиљић, члан,
- Маја Штефанец, члан.
II
У Савет за младе Скупштине Града Сомбора ИМЕНУЈУ
СЕ са 23.10.2013. године:
- Дарко Кустурин, за члана из реда одборника,
- Бојана Ивичић, 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: 02-268/2013-I
Дана: 23.10.2013. г.
С о м б о р

ПРЕДСЕДНИК СГ
Синиша Лазић, с.р.

162. На основу члана 253. и 254. Закона о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и члана 69. и
70. Пословника Градског већа („Сл. лист града Сомбора“, бр.
9/2009), Градско веће града Сомбора је на 72. седници, одржаној
дана 04.09.2013. године, донело
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Преговарачки тим испред града Сомбора,
као оснивача Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор,
ради преговарања о закључивању Колективног уговора код
послодавца ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор, у следећем саставу:
1. Борислав Станичков, заменик председника Скупштине
града Сомбора, председник
2. Атила Прибила, помоћник Градоначелника надлежан за
послове образовања, члан
3. Снежана Перишкић, члан Градског већа надлежан за
послове образовања, члан
4. Ружица Маринов, помоћник начелника Одељења за
финансије, члан
5. Горан Тодорић, начелник Одељења за друштвене
делатности, члан.
Члан 2.
Преговарачки тим се овлашћује да у име града Сомбора, као
оснивача ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор, преговара са представницима
репрезентативних синдиката запослених у ПУ „Вера Гуцуња“
Сомбор о могућности и ради закључивања Колективног уговора код
послодавца.
Члан 3.
Преговарачки тим ће наставити започете преговоре са другим
учесницима и спровести у року утврђеном Законом о раду.
Преговарачки тим ће заступати оснивача, водећи рачуна о
интересима оснивача и запослених код послодавца, о примени
закона и других прописа у припреми Колективног уговора код
послодавца за закључивање.
О резултатима преговора Преговарачки тим ће известити
надлежне органе Града и предложити спровођење даљих радњи у
закључивању наведеног Колективног уговора.
Члан 4.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење бр.
06-14/2011-III од 03.02.2011. године.
Члан 5.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
"Сл. листу града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Градско веће
Број: 02-224/2013-III
Дана: 04.09.2013.год.
Сомбор
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Р.бр.
Акта
Бр./Стр.
144. Одлука о равноправности полова у органима локалне
самоуправе и у органима управљања јавних предузећа, установа
и организација чији је оснивач Град Сомбор .......................... 8/333
145. Одлука 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 .................................................................................. 8/333
146. Одлука о приступању прибављања непокретности
непосредном погодбом у јавну својину Града Сомбора ......... 8/334
147. Решење о именовању директора ЈКП "Чистоћа" Сомбор
............................................................................................................ 8/334
148. Решење о именовању директора ЈП "Дирекција за изградњу
Града Сомбора" Сомбор .............................................................. 8/334
149. Решење о именовању директора ЈКП "Енергана" Сомбор
............................................................................................................ 8/335
150. Решење о именовању директора ЈКП "Паркинг сервис
Сомбор" Сомбор ............................................................................ 8/335
151. Решење о именовању директора ЈКП "Простор" Сомбор
............................................................................................................ 8/335
152. Решење о именовању директора ЈКП "Водоканал" Сомбор
............................................................................................................ 8/335
153. Решење о именовању в.д. директора ЈП "Урбанизам"
Сомбор ............................................................................................. 8/335
154. Решење о именовању в.д. директора ЈКП "Зеленило"
Сомбор ............................................................................................. 8/336
155. Решење о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈКП "Чистоћа" Сомбор .................................................. 8/336
156. Решење о именовању председника и члана Надзорног
одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор ..................... 8/336
157. Решење о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈП "Урбанизам" Сомбор ................................................ 8/336
158. Решење о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈП "Дирекција за изградњу Града Сомбора" Сомбор
............................................................................................................ 8/336
159. Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП
"Зеленило" Сомбор - из реда запослених ................................. 8/337
160. Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП
"Простор" Сомбор - из реда запослених ................................... 8/337
161. Решење о разрешењу и именовању два члана Савета за
младе ................................................................................................ 8/337

Р.бр.
Акта Градског већа
Бр./Стр.
162. Решење - преговарачки тим за ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор
............................................................................................................ 8/337
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