СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СОМБОРА
Број 10.

Сомбор, 03.12.2009. године

147.На основу члана 46. и 215. став 1. Закона о планирању
и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09) и члана 38. Статута града
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/08), Скупштина града
Сомбора, на наставку 13.седнице, одржаној 03.12.2009. године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРОГ ПЛАНА ГРАДА СОМБОРА
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Просторног плана
града Сомбора (у даљем тексту Просторни план).
Члан 2.
Простор обраде Просторног плана обухвата целокупну
територију града Сомбора и то: територију К.О. Сомбор 1 и 2 са
свим приградским насељима: Билић, Буковац, Градина, Жарковац,
Козара, Ленија, Лугово, Ненадић, Обзир, Радојевићи, Ранчево,
Централа, Чичови, Шикара, Шапоње, салаши и територију К.О.
следећих насељених места: Бездан, Телечка, Колут, Бачки Брег,
Бачки Моноштор, Кљајићево, Риђица, Стапар, Станишић, Чонопља,
Светозар Милетић, Дорослово, Растина, Гаково и Алекса Шантић.
Члан 3.
Циљ доношења Просторног плана је просторно-планско
дефинисање и уређивање смерница за развој делатности и намену
површина, као и услова за одрживи и равномерни развој на
територији града Сомбора.
Члан 4.
Просторни план садржи текстуални, графички део Плана
и обавезне прилоге при чему се у текстуалном делу нарочито
дефинишу следећи елементи: полазне основе за израду плана са
оценом
постојећег стања, посебно обележавање грађевинског
подручја са границама подручја, делове територије за које је
предвиђена израда урбанистичког плана, правила уређења и грађења
за делове територије за које није предвиђена израда урбанистичког
плана, шематски приказ уређења насељених места за делове
територије за које није предвиђена израда урбанистичког плана,
циљеве и концепцију просторног развоја јединице локалне
самоуправе, принципе и пропозиције заштите природе, концепцију и
пропозиције простоног развоја и дистрибуцију становништва, мреже
насељених места и јавних служби, развој економије, саобраћаја,
инфраструктурних система, комуналне инфраструктуре, регионалне
и прекограничне аспекте и однос градских и сеоских насеља,мере и
инструменте за остваривање и спровођење просторног плана .
Члан 5
Рок израде Просторног плана је 11. Март 2011. године.
Члан 6.
Средства за израду Просторног плана обезбедиће се у
буџету Града Сомбора.
Просторни план ће израдити ЈП за просторно и
урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе
Сомбор.
Члан 7.
За потребе израде Просторног плана радиће се стратешка
процена утицаја плана на животну средину.
Члан 8.
Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у
трајању од 30 дана у згради Града Сомбора.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
ПРЕДСЕДНИК СГ,
Број: 350-171/2009-V
Синиша Лазић,с.р.
Дана: 03.12.2009.
Сомбор
148. На основу члана 46. и 216. став 5. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09) и члана 38. Статута града
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/08), Скупштина града
Сомбора, на наставку 13. седнице, одржане 03.12.2009. године

Година II

донела је
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ГРАДА
СОМБОРА
СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се усклађивање Генералног плана
града Сомбора ("Сл. лист општине Сомбор", бр. 5/2007) са
одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/09).
Члан 2.
Полазећи од обавезних елемената које Генерални
урбанистички план у складу са Законом садржи, као и елемената
усвојеног Генералног плана града Сомбора ("Сл. лист општине
Сомбор", бр. 5/2007) исти се са Законом у делу тачке 5. Мере за
спровођење и реализацију Генералног плана усклађује у следећем:
С
обзиром
на
градске
урбане
структуре
полифункционалних функција и морфолошке хетерогености
планираних функција потребно је дефинисати просторне целине
разраде Планова генералне регулације у оквиру градског
грађевинског земљишта. У том циљу дефинише се израда следећих
Планова генералне регулације:
1. Просторна целина централне зоне – ПГР 01, са обухватом
простора Месне заједнице „Венац“ у оквиру градских
венаца;
2. Просторна целина – ПГР 02, са обухватом простора Месне
заједнице „Горња Варош“, са границама обухвата на
простору између улица Војвођанска, Гаковачки пут, део
Венаца, Апатински пут до граница градског грађевинског
земљишта са припадајућим приградским насељима;
3. Просторна целина – ПГР 03, са обухватом простора
Месних заједница „Црвенка“ и „Млаке“, на простору
између улица Војвођанска, део Венаца, Стапарски пут,
примарна градска саобраћајница – деоница Југ 3“ до
граница грађевинског земљишта са припадајућим
приградским насељима;
4. Просторна целина – ПГР 04, са обухватом простора
Месних заједница "Стара Селенча", "Селенча" и "Нова
Селенча", на простору између улица Апатински пут, део
Венаца, Стапатски пут, канал Бездан-Врбас, до граница
грађевинског земљишта са припадајућим приградским
насељима;
5. Просторна целина - ПГР 05, са обухватом простора
Индустријске зоне, блокови 102, 103, 114, 115, 127.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у Службеном листу града Сомбора.
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 350-172/2009-V
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

149. На основу члана 46. и 216. став 5.
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09) и
Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора",
Скупштина града Сомбора, на наставку 13. седнице,
03.12.2009. године донела је

Закона о
члана 38.
бр. 2/08),
одржаној

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ
ЗОНЕ – НА ПРОСТОРУ МЗ „ВЕНАЦ“ У СОМБОРУ – ПГР 01
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана генералне
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регулације централне зоне – простор Месне заједнице „Венац“ -ПГР
01 (у даљем тексту: План генералне регулације)
Члан 2.
Простор обраде плана Плана генералне регулације
обухвата простор Месне заједнице „Венац“ у оквиру градских
Венаца града Сомбора.
Члан 3.
Циљ доношења Плана генералне регулације је
урбанистичко дефинисање и уређивање планиране намене уз
градског
утврђивање правила уређења и правила грађења
грађевинског зељишта по зонама и целинама у функцији
обезбеђивања коришћења истог.
Члан 4.
План генералне регулације садржи текстуални , графички
део Плана и обавезне прилоге при чему се у текстуалном делу
нарочито дефинишу следећи елементи:граница плана и обухват
грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне,
намена земљишта, регулационе линије улица и грађевинске линије,
нивелациони план, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну и
другу инфраструктуру, вертикалну регулацију, правила уређења и
правила грађења по целинама и зонама, локације за које се ради
урбанистички пројекат, рокове за израду плана детаљне регулације,
инжењерско-геолошке услове, мере енергетске ефикасности
изградње.
Члан 5.
Рок израде Плана генералне регулације је 31.12.2010
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Члан 3.
Циљ доношења Плана генералне регулације је
урбанистичко дефинисање и уређивање планиране намене уз
утврђивање правила уређења и правила грађења градског
грађевинског земљишта по зонама и целинама у функцији
обезбеђивања коришћења истог.
Члан 4.
План генералне регулације садржи текстуални, графички
део Плана и обавезне прилоге при чему се у текстуалном делу
нарочито дефинишу следећи елементи: граница плана и обухват
грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне,
намена земљишта, регулационе линије улица и грађевинске линије,
нивелациони план, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну и
другу инфраструктуру, вертикалну регулацију , правила уређења и
правила грађења по целинама и зонама, локације за које се ради
урбанистички пројекат, рокове за израду плана детаљне регулације,
инжењерско-геолошке услове, мере енергетске ефикасности
изградње.
Члан 5.
Рок израде Плана генералне регулације је 31.08.2011
године.
Члан 6.
Средства за израду Плана генералне регулације
обезбедиће се у буџету Града Сомбора.
План генералне регулације израдиће ЈП за просторно и
урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе
Сомбор.

године.
Члан 6.
Средства за израду Плана генералне регулације
обезбедиће се у буџету Града Сомбора.
План генералне регулације израдиће ЈП за просторно и
урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе
Сомбор.
Члан 7.
За потребе израде овог Плана неће се радити стратешка
процена утицаја плана на животну средину.
Члан 8.
Нацрт Плана генералне регулације биће изложен на јавни
увид у трајању од 30 дана у згради Града Сомбора.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
ПРЕДСЕДНИК СГ,
Број: 350-177/2009-V
Синиша Лазић,с.р.
Дана: 03.12.2009.
Сомбор
150. На основу члана 46. и 216. став 5. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09) и члана 38.
Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/08),
Скупштина града Сомбора je на наставку 13. седнице, одржаној
03.12.2009. године, донела
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА
ПРОСТОРУ МЗ „ГОРЊА ВАРОШ“ У СОМБОРУ –ПГР 02
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана генералне
регулације на простору Месне заједнице „Горња Варош“ - ПГР 02 (у
даљем тексту: План генералне регулације).
Члан 2.
Простор обраде плана Плана генералне регулације
обухвата простор Месне заједнице „Горња Варош“ са границама
обухвата на простору између улица Војвођанска, Гаковачки пут, део
Венаца, Апатински пут, до граница градског грађевинског земљишта
са припадајућим приградским насељима.

Члан 7.
За потребе израде овог Плана неће се радити стратешка
процена утицаја плана на животну средину.
Члан 8.
Нацрт Плана генералне регулације биће изложен на јавни
увид у трајању од 30 дана у згради Града Сомбора.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
ПРЕДСЕДНИК СГ,
Број: 350-175/2009-V
Синиша Лазић,с.р.
Дана: 03.12.2009.
Сомбор
151. На основу члана 46. и 216. став 5. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09) и члана 38.
Статута града Сомбора("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/08),
Скупштина града Сомбора, на наставку 13. седнице, одржаној
03.12.2009. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА
ПРОСТОРУ МЗ „ЦРВЕНКА“ И МЗ “МЛАКЕ“ У СОМБОРУ –
ПГР 03
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана генералне
регулације на простору Месне заједнице „Црвенка“ и Месне
заједнице „Млаке“ - ПГР 03 (у даљем тексту: План генералне
регулације).
Члан 2.
Простор обраде плана Плана генералне регулације
обухвата простор Месне заједнице „Црвенка“ и Месне заједнице
„Млаке“ на простору између улица Војвођанска, део Венаца,
Стапарски пут,примарна градска саобраћајница – деоница „Југ 3“ до
граница градског грађевинског земљишта са припадајућим
приградским насељима.
Члан 3.
Циљ доношења Плана генералне регулације је
урбанистичко дефинисање и уређивање планиране намене уз
утврђивање правила уређења и правила грађења градског
грађевинског земљишта по зонама и целинама у функцији
обезбеђивања коришћења истог.
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Члан 4.
План генералне регулације садржи текстуални, графички
део Плана и обавезне прилоге при чему се у текстуалном делу
нарочито дефинишу следећи елементи: граница плана и обухват
грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне,
намена земљишта, регулационе линије улица и грађевинске линије,
нивелациони план, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну и
другу инфраструктуру, вертикалну регулацију, правила уређења и
правила грађења по целинама и зонама,локације за које се ради
урбанистички пројекат, рокове за израду плана детаљне регулације,
инжењерско-геолошке услове, мере енергетске ефикасности
изградње.
Члан 5.
Рок израде Плана генералне регулације је 31.08.2011
године.
Члан 6.
Средства за израду Плана генералне регулације
обезбедиће се у буџету Града Сомбора.
План генералне регулације израдиће ЈП за просторно и
урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе
Сомбор.

Број 10 - 03.12.2009.

грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне,
намена земљишта, регулационе линије улица и грађевинске линије,
нивелациони план, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну и
другу инфраструктуру, вертикалну регулацију, правила уређења и
правила грађења по целинама и зонама, локације за које се ради
урбанистички пројекат, рокове за израду плана детаљне регулације,
инжењерско-геолошке услове, мере енергетске ефикасности
изградње.
Члан 5.
Рок израде Плана генералне регулације је 31.08.2011
године.
Члан 6.
Средства за израду Плана генералне регулације
обезбедиће се у буџету Града Сомбора.
Плана генералне регулације израдиће ЈП за просторно и
урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе
Сомбор.
Члан 7.
За потребе израде овог Плана неће се радити стратешка
процена утицаја плана на животну средину.

Члан 7.
За потребе израде овог Плана неће се радити стратешка
процена утицаја плана на животну средину.
Члан 8.
Нацрт Плана генералне регулације биће изложен на јавни
увид у трајању од 30 дана у згради Града Сомбора.

Члан 8.
Нацрт Плана генералне регулације биће изложен на јавни
увид у трајању од 30 дана у згради Града Сомбора.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном листу града Сомбора".

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном листу града Сомбора".

РС-АПВ
Град Сомбор
ПРЕДСЕДНИК СГ,
Број: 350-176/2009-V
Синиша Лазић,с.р.
Дана: 03.12.2009.
Сомбор
153.На основу члана 46. и 216. став 5. Закона о планирању
и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09) и члана 38. Статута града
Сомбора("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/08), Скупштина града
Сомбора, на наставку 13.седнице, одржаној 03.12.2009. године
донела је

РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 350-174/2009-V
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

152. На основу члана 46. и 216. став 5. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09) и члана 38.
Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/08),
Скупштина града Сомбора, на наставку 13. седници, одржаној
03.12.2009. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА
ПРОСТОРУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА "СТАРА СЕЛЕНЧА",
"СЕЛЕНЧА" и "НОВА СЕЛЕНЧА"
У СОМБОРУ –ПГР 04
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана генералне
регулације на простору Месних заједница "Стара Селенча",
"Селенча" и "Нова Селенча" - ПГР 04 (у даљем тексту: План
генералне регулације).
Члан 2.
Простор обраде Плана генералне регулације обухвата
простор Месних заједница „Стара Селенча“, "Селенча" и "Нова
Селенча", на простору између улица Апатински пут, део Венаца,
Стапарски пут, канал „Бездан – Врбас“, до граница градског
грађевинског земљишта, са припадајућим приградским насељима.
Члан 3.
Циљ доношења Плана генералне регулације је
урбанистичко дефинисање и уређивање планиране намене уз
утврђивање правила уређења и правила грађења градског
грађевинског земљишта по зонама и целинама у функцији
обезбеђивања коришћења истог.
Члан 4.
План генералне регулације садржи текстуални, графички
део Плана и обавезне прилоге при чему се у текстуалном делу
нарочито дефинишу следећи елементи: граница плана и обухват

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА
ПРОСТОРУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У СОМБОРУ,
БЛОКОВИ 102, 103, 114, 115 и 127 – ПГР 05
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана генералне
регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору блокови 102,
103, 114, 115 и 127 - ПГР 05 (у даљем тексту: План генералне
регулације).
Члан 2.
Простор обраде Плана генералне регулације обухвата
простор Индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и
127 по ГП града Сомбора.
Члан 3.
Циљ доношења Плана генералне регулације је
урбанистичко дефинисање и уређивање планиране намене уз
утврђивање правила уређења и правила грађења градског
грађевинског земљишта по зонама и целинама у функцији
обезбеђивања коришћења истог.
Члан 4.
План генералне регулације садржи текстуални, графички
део Плана и обавезне прилоге при чему се у текстуалном делу
нарочито дефинишу следећи елементи: граница плана и обухват
грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне,
намена земљишта, регулационе линије улица и грађевинске линије,
нивелациони план, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну и
другу инфраструктуру, вертикалну регулацију, правила уређења и
правила грађења по целинама и зонама, локације за које се ради
урбанистички пројекат, рокове за израду плана детаљне регулације,
инжењерско-геолошке услове, мере енергетске ефикасности
изградње.
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Члан 5.
Рок израде Плана генералне регулације је 31.12.2010.
године.
Члан 6.
Средства за израду Плана генералне регулације
обезбедиће се у буџету Града Сомбора.
План генералне регулације израдиће ЈП за просторно и
урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе
Сомбор.

Рок израде Плана детаљне регулације је 60 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђена су у
буџету града Сомбора.
Носилац израде Плана детаљне регулације је ЈП за просторно и
урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе
Сомбор.

Члан 7.
За потребе израде овог Плана неће се радити стратешка
процена утицаја плана на животну средину.
Члан 8.
Нацрт Плана генералне регулације биће изложен на јавни
увид у трајању од 30 дана у згради Града Сомбора.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у "Службеном листу града Сомбора".
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Члан 7.
За потребе израде овог Плана неће се радити стратешка процена
утицаја плана на животну средину.
Члан 8.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у
трајању од 30 дана у згради Града Сомбора.
Члан 9.

РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 350-173/2009-V
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

154. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
(Сл. гласник РС бр 72/09.) и члана 38. Статута града Сомбора (Сл.
лист града Сомбора, бр. 2/2008), Скупштина града Сомбор је на
настванку 13. седнице, одржаној 03.12.2009. године донела
ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
ЈОСИЋКОГ НАСЕЉА У СОМБОРУ – ДЕЛОВИ БЛОКОВА
43,44 И 64

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу
Града Сомбора.
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 350-166/2009-V
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

155. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
(Сл. гласник РС бр 72/09.) и члана 38. Статута града Сомбора (Сл.
лист града Сомбора, бр. 2/2008), Скупштина града Сомбор је на
наставку 13. седнице, одржаној 03.12.2009. године донела

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације дела
Јосићког насеља у Сомбору – делови блoкова 43,44 и 64 ( у даљем
тексту План детаљне регуалције).
Члан 2.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
БЛОКА 85 У СОМБОРУ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације дела
блока 85 у Сомбору (у даљем тексту План детаљне регулације)

Простор обраде Плана детаљне регулације се налази на делу
Јосићког насеља у Сомбору, на деловима блокова број 43,44 и 64, у
укупној поврини од око цца 30 ха намењених породичном
становању, по одредбама ГП града Сомбора (Сл. Лист града
Сомбора 5/2007) при чему границе планског подручја представљају
за блок 43 са запада Канал 2, на југу је комплекс Спортског центра и
Трговачка школа. Јужно од овог блока је блок бр. 64 коме је на
југоистоку граница Апатински пут, југозападно планирана
обилазница и део канала А-А, на северу канал бр. 2. Северно од
канала 2 је блок бр. 44 који се на истоку граничи са блоком бр. 43, на
западу је граница канал А-А, а на северу Јосићки пут.

Простор обраде Плана детаљне регулације се налази на делу блока
85 у Сомбору, у укупној површини од око цца 16 ха намењених
породичном становању и услужно, производно складишним
функцијама, по одредбама ГП града Сомбора (Сл. Лист града
Сомбора 5/2007) при чему границе планског подручја представљају
са југа и југоистока део трасе примарне градске саобраћајнице, са
истока Роковачка улица а са севера улица Незнаног јунака у
Сомбору.

Члан 3.

Члан 3.

Циљ доношења Плана детаљне регулације је урбанистичко
дефинисање и уређивање планиране намене блокова уз утврђивање
правила уређења и правила грађења градског грађевинског
земљишта у функцији обезбеђивања коришћења истог.

Циљ доношења Плана детаљне регулације је урбанистичко
дефинисање и уређивање планиране намене блока уз утврђивање
правила уређења и правила грађења градског грађевинског
земљишта у функцији обезбеђивања коришћења истог.

Члан 4.

Члан 4.

План детаљне регулације садржи текстуални, графички део Плана и
обавезне прилоге при чему се у текстуалном делу нарочито
дефинишу следећи елементи: граница плана и обухват грађевинског
подручја, подела простора на посебне целине и зоне, намена
земљишта, регулационе линије улица и грађевинске линије,
нивелациони план, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну и
другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама, економску анализу улагања као и локације за
које је предвиђена израда урбанистичког пројекта.

План детаљне регулације садржи текстуални, графички део Плана и
обавезне прилоге при чему се у текстуалном делу нарочито
дефинишу следећи елементи: граница плана и обухват грађевинског
подручја, подела простора на посебне целине и зоне, намена
земљишта, регулационе линије улица и грађевинске линије,
нивелациони план, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну и
другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама, економску анализу улагања као и локације за
које је предвиђена израда урбанистичког пројекта.

Члан 5.

Члан 5.

Члан 2.
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снагу ове Одлуке.
Рок израде Плана детаљне регулације је 60 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђена су у
буџету града Сомбора.
Носилац израде Плана детаљне регулације је ЈП за просторно и
урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе
Сомбор.
Члан 7.
За потребе израде овог Плана неће се радити стратешка процена
утицаја плана на животну средину.

Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђена се у
буџету града Сомбора.
Носилац израде Плана детаљне регулације је ЈП за просторно и
урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе
Сомбор.
Члан 7.
За потребе израде овог Плана неће се радити стратешка процена
утицаја плана на животну средину.
Члан 8.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у
трајању од 30 дана у згради Града Сомбора.
Члан 9.

Члан 8.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у
трајању од 30 дана у згради Града Сомбора.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу
града Сомбора.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
Службеном листу Града Сомбора.
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 350-164/2009-V
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

156. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
(Сл. гласник РС бр 72/09.) и члана 38. Статута града Сомбора (Сл.
лист града Сомбора, бр. 2/2008), Скупштина града Сомбор је на
наставку 13. седнице, одржаној 03.12.2009. године донела
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
БЛОКА 118 У СОМБОРУ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације дела
блока 118 у Сомбору ( у даљем тексту План детаљне регулације)
Члан 2.
Простор обраде Плана детаљне регулације налази се на делу блока
118 у Сомбору, у укупној површини од цца 5 ха намењених туризму
и услугама (викенд зона), по одредбама ГП града Сомбора (Сл. Лист
града Сомбора бр. 5/07) при чему границе планског подручја
представљају: јужно водно земљиште Великог Бачког канала, са
истока Роковачка улица а са северозапада парцела број 9792 КО
Сомбор 1.
Члан 3.
Циљ доношења Плана детаљне регулације је урбанистичко
дефинисање и уређивање планиране намене дела блока уз
утврђивање правила уређења и правила грађења градског
грађевинског земљишта у функцији обезбеђивања коришћења истог.
Члан 4.
План детаљне регулације садржи текстуални, графички део Плана и
обавезне прилоге при чему се у текстуалном делу нарочито
дефинишу следећи елементи: граница плана и обухват грађевинског
подручја, подела простора на посебне целине и зоне, намена
земљишпта, регулационе линије улица и грађевинске линије,
нивелациони план, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну и
другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама, економску анализу улагања, као и локације за
које је предвиђена израда урбанистичког пројекта.
Члан 5.
Рок израде Плана детаљне регулације је 30 дана од дана ступања на

РС-АПВ
Град Сомбор
ПРЕДСЕДНИК СГ,
Број: 350-165/2009-V
Синиша Лазић,с.р.
Дана: 03.12.2009.
Сомбор
157. На основу члана 219. Закона о здравственој заштити
("Сл. гласник РС" бр. 107/2005) и члана 38. Статута града Сомбора
("Сл. лист града Сомбора" бр. 2/08), Скупштина града Сомбора је, на
наставку 13.седнице одржаној 03.12.2009. године, донела
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ
ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СОМБОРА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се најмањи број лица потребних
за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван
здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији
града Сомбора са насељеним местима, прописује се поступак
одређивања лица за обављање ових послова, одређује место вођења
евиденције о издатим потврдама о смрти и начин утврђивања
накнаде за њихово обављање.
Члан 2.
Стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих
изван здравствене установе и издавање потврда о смрти, на
територији града Сомбора са насељеним местима, обавља најмање 6
доктора медицине.
Члан 3.
Докторе медицине из члана 2. ове Одлуке одређује
Решењем Градоначелник града Сомбора, на предлог Дома здравља
"Др Ђорђе Лазић" Сомбор, на период од 4 године.
Између одређених доктора медицине једно лице се
именује и за обављање координаторских послова приликом
утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствене
установе и издавања потврда о смрти.
Члан 4.
Распоред рада, којим се обезбеђује 24-часовна доступност
именованих доктора медицине, утврђује именовани координатор и
исти распоред се са потребним контакт телефонима истиче у
просторијама Службе хитне медицинске помоћи, свим амбулантама
Дома здравља и објављује у средствима јавног информисања на
локалном нивоу сваке недеље.
Члан 5.
Књига евиденције о извршеном утврђивању времена и
узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издатим
потврдама о смрти води се у просторијама Дома здравља.
Члан 6.
За сваки конкретан случај стручног утврђивања времена и
узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање
потврде о смрти докторима медицине из чл. 2 ове Одлуке припада
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одржане 03.12.2009.године, донела

накнада.
Висина накнаде одређује се у паушалном износу по
случају, Решењем Градоначелника из чл. 3 ове Одлуке, и обухвата
накнаду за утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван
здравствене установе и накнаду за путни трошак.
Члан 7.
Ова Одлука ће се објавити у "Службеном листу града
Сомбора", а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 50-2/2009-VII
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ
ГРАДА СОМБОРА
I

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

158. На основу члана 80. Закона о основама образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/09), члана7. Одлуке о оснивању
ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор („Сл.лист општине Сомбор“,бр.7/03 и
24/04) и члана 38.став 2.тачка 1. Статута града Сомбора („Сл.лист
града Сомбора“,бр.2/08) Скупштина града Сомбора, на наставку 13.
седнице одржане 03.12.2009. године донела
РЕШЕЊЕ
I
ПРИХВАТА СЕ Програм предшколског васпитања и
образовања за школски 2009/2010. годину, коју је прихватио
Управни одбор ПУ „Вера Гуцуња“, дана 18.08.2009. године.
II
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на планирана материјална
средства за остварење истог.
III

У Савет за међунационалне односе Скупштине града
Сомбора именује се:
1.
АЛЕКСАНДАР РАДУЛОВИЋ ,испред Ромског
националног Савета за члана
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, објавиће се
у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 02-269/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

161. На основу члана 9. Одлуке о оснивању ЈКП «Паркинг
сервис Сомбор» Сомбор ("Службени лист Општине Сомбор" бр.
12/2005) и члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града
Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на наставку 13.
седнице одржане 03.12.2009. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈKП „ПАРКИНГ СЕРВИС
СОМБОР“ СОМБОР

Ово Решење објавиће се у "Службеном листу Града
Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-224/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

159. На основу члана 16. Одлуке о оснивању Туристичке
организације општине Сомбор ("Сл.лист општине Сомбор", 14/02,
8/03, 9/03, 7/04 , 6/07 и 5/09.)и члана 38. став 1. тачка 9. Статута
Града Сомбора („Сл.лист града Сомбора „ бр.2/08) Скупштина града
Сомбора је на наставку 13. седнице одржане 03.12.2009. године
донела
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прве измене и допуне Статута
Туристичке Организације града Сомбора, које је Управни одбор
донео на седници 23.09.2009. године .
II
Ово Решење објавиће се у "Службеном листу Града
Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-224/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

I
У Управни одбор ЈКП “Паркинг сервис Сомбор” Сомбор
именује се

Весна Ковач дипл.правник, за члана.
II
У Управном одбору ЈКП “Паркинг сервис Сомбор”
Сомбор разрешава се чланства:

Ђуро Баук.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 02-271/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

162. На основу члана 8. Одлуке о усклађивању Решења о
органима Градске библиотеке "Карло Бијелицки" Сомбор
("Службени лист Општине Сомбор" 21/2004) и члана 38. тачка 9.
Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр.
2/2008), Скупштина града Сомбора је, на наставку 13. седницe
одржане 03.12.2009. године, донела

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

160. На основу члана 98.Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС бр.129/2007"), члана 49 Статута града Сомбора
("Службени лист града Сомбора бр.2/2008"),члана 21-25 Одлуке о
оснивању радних тела Скупштине Града Сомбора ("Службени лист
града Сомбор бр.3/2008") и члана 2. и 3. Одлуке о Првим изменама и
допунама Одлуке о оснивању радних тела Скупштине града
Сомбора, Скупштина града Сомбора је, на наставку 13.седнице

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
БИБЛИОТЕКЕ „КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ“ СОМБОР
I
У Управни одбор библиотеке „ Карло Бијелицки“, именује
се


Чедомир Јанчић, за председника,
II
У Управном одбору библиотеке „ Карло Бијелицки“,
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разрешава се


Владимир Мандић, са места функције председника.
III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-270/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

163. На основу члана 52., 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања («Сл. гласник РС» бр. 79/05, 81/05
и 83/05) и члана 38. Статута Града Сомбора («Сл. лист Града
Сомбора» бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на наставку 13.
седницe одржане 03.12.2009. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ СОМБОР
испред локалне самоуправе
I
Именују се за чланове Школског одбора Гимназије
„Вељко Петровић“ Сомбор, испред локалне самоуправе:
1.
Томислав Ћавар,
2.
мр Винко Бурнаћ.

165. На основу члана 52., 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања («Сл. гласник РС» бр. 79/05, 81/05
и 83/05) и члана 38. Статута Града Сомбора («Сл. лист Града
Сомбора» бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на наставку 13.
седници одржане 03.12.2009. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“
РИЂИЦА
из реда Савета родитеља
I
Разрешава се чланства Школског одбора Основне школе
„Петар Кочић“ Риђица, из реда Савета родитеља:
1.Пуповац Гордана.
II
Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Петар Кочић“ Риђица, из реда Савета родитеља:
1.Пастор Елвира
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-274/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-272/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

166. На основу члана 48., члана 49. и члана 56. став 6. и 7.
Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и
Извештаја Одбора за кадровска и административна питања и радне
односе са 23. седнице од 02.12.2009. године, Скупштина Града
Сомбора је, на 14. седници одржаној 03.12.2009. године, донела

II
Разрешавају се чланови Школског одбора гимназије
„Вељко Петровић“ Сомбор, испред локалне самоуправе:
1.
Милорад Мирковић
2.
Владимир Узелац.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".

Број 10 - 03.12.2009.

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине града
Сомбора, кандидату за одборника изабраном на изборима одржаним
11.05.2008. године:


ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

БУДИМИР МАРКОВИЋ, са изборне листе
Демократска странка-Борис Тадић
II

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања
мандата.

164. На основу члана 52., 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања («Сл. гласник РС» бр. 79/05, 81/05
и 83/05) и члана 38. Статута Града Сомбора («Сл. лист Града
Сомбора» бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на наставку 13.
седници одржане 03.12.2009. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“
РИЂИЦА
испред локалне самоуправе
I
У Школском одбору Основне школе „Петар Кочић“
Риђица престаје мандат члана, испред локалне самоуправе:
1. Пок.Швељо Драгану
II
Именује се за чланa Школског одбора Основне школе
„Петар Кочић“ Риђица, испред локалне самоуправе:
1.Јелена Лалић
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".

III
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града
Сомбора".
IV
Против овог Решења може се изјавити жалба Окружном
суду у Сомбору у року од 48 часова од дана доношења.
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-268/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

167. На основу члана 17. Одлуке о оснивању Здравствене
установе Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор ("Службени лист
Општине Сомбор" бр. 15/06) и члана 38. тачка 9. Статута Града
Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина
града Сомбора је, на 14. седници одржаној 03.12.2009. године,
донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА
"ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ" СОМБОР
I

РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-273/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

ДР МИЛОШ БОЖИЧКОВИЋ, из Сомбора, именује се
за директора Дома Здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор, на мандатни
период од четири године или до разрешења.
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II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-275/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

Број 10 - 03.12.2009.

РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-280/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

168. На основу члана 9. Одлуке о оснивању ЈКП "Паркинг
сервис Сомбор" Сомбор ("Службени лист Општине Сомбор" бр.
12/2005) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени
лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 14
седници одржаној 03.12.2009. године, донела

171. На основу члана 10. Одлуке о оснивању ЈКП
"Чистоћа" Сомбор ("Службени лист Општине Сомбор" бр. 1/99
(пречишћен текст), 10/2001, 6/2004 и 9/2005) и члана 38. тачка 9.
Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр.
2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 14. седници одржаној
03.12.2009. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП“ ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ СОМБОР

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ЧИСТОЋА" СОМБОР
I

I
Марковић Будимиру престаје мандат председника, у
Управном одбору ЈКП“Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор,
подношењем оставке.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-278/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП“ ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ СОМБОР
I
У Управни одбор ЈКП“Паркинг сервис Сомбор“Сомбор
именује се:
1. Златко Трнко , за председника.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

172. На основу члана 52., 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 62/03, 64/03,
58/04 и 62/04), и члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист
Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина Града Сомбора је, на 14.
седници одржаној 03.12.2009. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ИВО ЛОЛА РИБАР" СОМБОР
испред Савета родитеља
I
У Школском одбору ОШ "Иво Лола Рибар" Сомбор,
разрешава се чланства:
1.Весна Мерли, испред Савета родитеља.
II
У Школском одбору ОШ "Иво Лола Рибар" Сомбор,
именују се:
1.
Маријана Богдановић,за члана , испред
Савета родитеља.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

170. На основу члана 10. Одлуке о оснивању ЈКП
"Чистоћа" Сомбор ("Службени лист Општине Сомбор" бр. 1/99
(пречишћен текст), 10/2001, 6/2004 и 9/2005) и члана 38. тачка 9.
Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр.
2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 14. седници одржаној
03.12.2009. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ЧИСТОЋА" СОМБОР
I
Снежани Цицо престаје функција председника,
Надзорном одбору ЈКП“Чистоћа“ Сомбор, подношењем оставке.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-281/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

169. На основу члана 9. Одлуке о оснивању ЈКП "Паркинг
сервис Сомбор" Сомбор ("Службени лист Општине Сомбор" бр.
12/2005) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени
лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 14
седници одржаној 03.12.2009. године, донела

РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-279/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

У Надзорни одбор ЈКП "Чистоћа" Сомбор, , именује се:
1.Славко Медић, за председника.

у

РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-276/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

173. На основу члана 52., 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 62/03, 64/03,
58/04 и 62/04), и члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист
Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина Града Сомбора је, на 14.
седници одржаној 03.12.2009. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ИВО ЛОЛА РИБАР" СОМБОР
из реда локалне самоуправе
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I
У Школском одбору ОШ "Иво Лола Рибар" Сомбор,
разрешава се чланства:
1.Андрија Ђурић,из реда локалне самоуправе.
II
У Школском одбору ОШ "Иво Лола Рибар" Сомбор,
именује се:
2.
Aнгелина Нађ ,за члана , из реда локалне
самоуправе.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-277/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

174. На основу члана 52., 53. и 54. Закона
система образовања и васпитања («Сл. гласник РС» бр.
и 83/05) и члана 38. Статута Града Сомбора («Сл.
Сомбора» бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на
одржаној 03.12.2009. године, донела

о основама
79/05, 81/05
лист Града
14. седници

РЕШЕЊЕ
ЗА РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВЕ ШКОЛЕ „21 ОКТОБАР“
СОМБОР
испред Савета родитеља
I
У Школском одбору ОШ "21 Октобар " Сомбор,
разрешава се чланства:
1.Оливер Лукић, испред Савета родитеља
II
У Школском одбору ОШ „21 Октобар“ Сомбор, именујe
се:
1.Драгана Воркапић-Настасић, за члана, испред Савета
родитеља
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-282/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

175. На основу члана 52., 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања («Сл. гласник РС» бр. 79/05, 81/05
и 83/05) и члана 38. Статута Града Сомбора («Сл. лист Града
Сомбора» бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на 14. седници
одржаној 03.12.2009. године, донела
РЕШЕЊЕ
ЗА РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВЕ ШКОЛЕ „21 ОКТОБАР“
СОМБОР
из реда запослених
I
У Школском одбору ОШ "21 Октобар " Сомбор,
разрешава се чланства:
1. Саша Тодоровић, из реда запослених.
II
У Школском одбору ОШ „21 Октобар“ Сомбор, именују
се:
1.Драгана Паклединац,за члана , из реда запослених
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III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-283/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

176. На основу члана 52., 53. и 54. Закона
система образовања и васпитања («Сл. гласник РС» бр.
и 83/05) и члана 38. Статута Града Сомбора («Сл.
Сомбора» бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је, на
одржаној 03.12.2009. године, донела

о основама
79/05, 81/05
лист Града
14. седници

РЕШЕЊЕ
ЗА РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ДВА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
„ДР РУЖИЦА РИП“ СОМБОР
испред Савета родитеља
I
У Школском одбору Средње медицинске школе "др
Ружица Рип" Сомбор разрешавају се чланства:
1.Влада Бабић, испред Савета родитеља
2.Боса Павошев, испред Савета родитеља.
II
У Школском одбору Средње медицинске школе „др
Ружица Рип„ Сомбор, именују се:
1.
др Наташа Дрча,за члана , испред Савета
родитеља
2.
Вита Стојановић, за члана, испред Савета
родитеља.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ
Град Сомбор
Број: 06-284/2009-I
Дана: 03.12.2009.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић,с.р.

Бр./Стр.________
Р.бр. Акта извршног органа
147.Одлука о изради просторног плана Града Сомбора.......10/173
148.Одлука о усклађивању генералног плана Града Сомбора са
Законом о планирању и изградњи.............................................10/173
149.Одлука о изради плана генералне регулације централне зоне
–на простору МЗ „Венац“ у Сомбору –ПГР01.........................10/173
150. Одлука о изради плана генералне регулације на простору
МЗ „Горња Варош“ у Сомбору-ПГР02......................................10/174
151. Одлука о изради плана генералне регулације на простору
MЗ „Црвенка“ и МЗ „Венац“ –ПГР03.......................................10/174
152. Одлука о изради плана генералне регулације на простору
МЗ „ Стара Селенча“, „Селенча“ и „ Нова Селенча“ у Сомбору
ПГР-04..............................................................................................10/175
153. Одлука о изради плана генералне регулације на простору
индустријске зоне у Сомбору блокови 102,103,114,115 и
127.....................................................................................................10/175
154. Одлука о изради плана генералне регулације дела Јосићког
насеља у Сомбору-делови блокова 43,44 и 64..........................10/176
155. Одлука о изради плана регулације дела блока 85 у
Сомбору...........................................................................................10/176
156. Одлука о изради плана регулације дела блока 118 у
Сомбору...........................................................................................10/177
157.Одлука о утврђивању времена и узрока смрти
изванздравствене установе на територији Града Сомбора..10/177
158.Решење програма „Вера Гуцуња“ Сомбор........................10/178
159. Решење на Прве измене и допуне Статута Туристичке
огранизације Града Сомбора......................................................10/178
160.Решење о именовању члана Савета за међунационалне
односе Скупштине града Сомбора.............................................10/178
161.Решење о разрешењу и именовању једног члана Управног
одбора ЈКП“Паркинг сервис Сомбор“Сомбор........................10/178
162. Решење о разрешењу и именовању председника Управног
одбора библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор.....................10/178
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Р.бр. Акта извршног органа
Бр./Стр.________
163. Решење о разрешењу и именовању два члана школског
одбора гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор (испред локалне
самоуправе).....................................................................................10/179
164.Решење о разрешењу и именовању једног члана школског
одбора Основне школе „Петар Кочић“ Риђица (испред локалне
самоуправе)....................................................................................10/179
165. Решење о разрешењу и именовању једног члана школског
одбора Основне школе „Петар Кочић“ Риђица (из реда Савета
родитеља)........................................................................................10/179
166.Решење о потврђивању мандата одборника.....................10/179
167.Решење о именовању директора Дома здравља “др Ђорђе
Лазић“ Сомбор...............................................................................10/179
168.Решење о престанку функције председника Управног одбора
ЈКП“ Паркинг сервис Сомбор“Сомбор....................................10/180
169.Решење о именовању председника Управног одбора ЈКП“
Паркинг сервис Сомбор“Сомбор...............................................10/180
170. Решење о престанку функције председника Надзорног
одбора ЈКП „ Чистоћа“ Сомбор..................................................10/180
171.Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈКП
„Чистоћа“Сомбор..........................................................................10/180
172.Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора
Основне школе „Иво Лола Рибар“ Сомбор( испред Савета
родитеља)........................................................................................10/180
173. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора
Основне школе „Иво Лола Рибар“ Сомбор(из реда локалне
самоуправе).....................................................................................10/180
174. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора
Основне школе „21 Октобар“ Сомбор( испред Савета
родитеља)........................................................................................10/181
175. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора
Основне
школе
„21
Октпбар“
Сомбор(из
реда
запослених).....................................................................................10/181
176.Решење о разрешење и именовање два члана Школског
одбора Средње медицинске школе „ др Ружица Рип“
Сомбор.............................................................................................10/181
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