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Акта  Скупштине града  
 

 
 122.На основу члана 76. став 1. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
104/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон) и члана 38. став 1. тачка 6. Статута града Сомбора 
("Сл. лист града Сомбора", бр. 22/16 - пречишћен текст), Скупштина 
града Сомбора на својој 16. седници одржаној дана 22.09.2017. године, донела је 
 

Одлуку о општим правилима кућног реда  
у стамбеним и стамбено-пословним зградама  

на територији града Сомбора 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком прописују се општа правила кућног реда у 
стамбеним и стамбено-пословним зградама (у даљем тексту: зграда) 
на територији града Сомбора.  Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, 
подразумевају се општа правила понашања у стамбеним и стамбено-
пословним зградама, обавезна за све станаре, чијим поштовањем ће се обезбедити ред, мир и сигурност у стамбеној и стамбено-
пословној згради, свим станарима неометано коришћење посебних и 
заједничких делова зграде, као и земљишта за редовну употребу 
зграде, очување заједничких делова у чистом, исправном и 
употребљивом стању, сигурном за коришћење.  
 Овом одлуком нарочито се одређује дозвољени ниво буке 
у коришћењу посебних делова зграде (стан, пословни простор, 
гаража, гаражно место или гаражни бокс), као и услови под којима 
се могу обављати одређене привредне делатности у стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради, како се власницима 
станова не би реметио мир у коришћењу станова. 
 

Члан 2. 
 

 Стамбена зграда је зграда намењена за становање и 
користи се за ту намену, а састоји се од најмање три стана. 
 Стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од 
најмање једног стана и једног пословног простора. 
 Посебан део зграде је посебна функционална целина у 
згради која може да представља стан, пословни простор, гаражу, 
гаражно место или гаражни бокс. 
 Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део зграде, који служе за 
коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно 
згради као целини, као што су: заједнички простори ( степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, 
тавански простор, подрум, бицикларник, сушионица за веш, 
заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде и др. ), заједнички 
грађевински елементи ( темељи, носећи зидови и стубови, 
међуспратне и друге конструкције, конструктивни део зида или 
зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према спољашњем 
простори или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, 
димњаци, канали за проветравање, светларници, конструкција и 
простори за лифт и друге посебне конструкције и др.), као и 
заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, 
водоводне и канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање пожара, 
безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални 
прикључци који су намењени заједничком коришћењу и др.), ако не 
представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине 
саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део 

инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном 
посебном делу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод и 
око објекта које испуњава услове за грађевинску парцелу и које по 
спроведеном поступкуу складу са законом којим се уређује 
планирање и изградња, постаје катастарска парцела.  Стамбена заједница има статус правног лица и њу чине 
сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне 
зграде.  Орган управљања, у смислу одредаба ове одлуке, је 
управник или професионални управник стамбене, односно стамбено-
пословне зграде, коме су поверени послови управљања.  Станар, у смислу ове одлуке, је власник, закупац посебног 
дела зграде (стана или пословног простора), њихови чланови 
породичног домаћинства (супружник и ванбрачни партнер, њихова 
деца, рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови 
родитељи и лица која су они дужни по закону да издржавају, а који 
станују у истом стану), лица која су запослена у пословним 
просторима, као и лице које је корисник посебног дела зграде по 
неком другом правном основу. 
 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 3. 
 

 О кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним 
зградама дужнису да се старају станари и орган управљања. 

Члан 4. 
 

 Станари су дужни да посебне, заједничке делове зграде и земљиште за редовну употребу користе са посебном пажњом и 
чувају их од оштећења и квара, на начин да не ометају остале 
станаре у мирном коришћењу посебног и заједничког дела зграде и земљишта за редовну употребу зграде и не угрожавају безбедност 
других.  

Време одмора 
Члан 5. 

 
 Радним данима у времену од 15,00 до 17,00 часова и од 
22,00 до 7,00 часова наредног дана, а у данима викенда (субота и недеља) и празника у времену од 15,00 до 17,00 часова и од 22,00 до 
8,00 часова наредног дана, станари се морају понашати на начин који 
обезбеђује потпуни мир и тишину у згради (време одмора). 
 Орган управљања зградом може самостално да одреди и 
други временски период као време одмора и та одлука мора бити 
истакнута на огласној табли зграде заједно са овом одлуком. 
Временски период од 16,00 часова 31. децембра до 04,00 часа 01. 
јануара се не сматра временом за одмор. 

 
 

Бука у време одмора 
Члан 6. 

 
 Забрањено је виком, трчањем, скакањем, играњем лопте и 
сличним поступцима правити буку у време одмора и нарушавати 
мир у згради. 
 Коришћење кућних апарата (веш машина, усисивача и 
слично), вентилационих система, клима уређаја, уређаја за музичку 
репродукцију, ТВ пријемника, и других уређаја, машина и апарата у 
згради, у време одмора, дозвољено је само до собне јачине звука. 
 Време одмора мора се поштовати и при коришћењу 
машина за одржавање зелених површина око зграде (косилица, 
моторна тестера и слично). 
 Бука у затвореним просторима зграде, у време одмора, не 
сме прећи граничну вредност од 30 ДБ, док на отвореном простору, у време одмора, бука не сме прећи граничну вредност од 45 ДБ у 
стамбеној згради и 50 ДБ у стамбено-пословним зградама. 
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 У случају породичних славља, станари су дужни да 
постављањем обавештења на видном месту у згради, о томе обавесте 
остале станаре, с тим да славље не може трајати дуже од 01,00 часа после поноћи. 
 

1. КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ Члан 7. 
  На терасама, лођама и балконима забрањено је држати и депоновати ствари које нарушавају изглед зграде, као што су: стари 

намештај, огревни материјал и слично. 
 Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и лође 
бацати било какве предмете, кућно смеће, остатке хране, просипати 
воду, трести постељину, столњаке, крпе и друге сличне премете. 
Забрањено је на деловима зграде из става 1. овог члана држати 
необезбеђене саксије са цвећем и друге премете који падом могу 
повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила. 
 

Држање кућних љубимаца 
Члан 8. 

  Станари могу, у складу са посебним прописима, држати 
кућне љубимце, али су дужни да воде рачуна да те животиње не 
стварају нечистоћу у заједничким просторијама и не нарушавају мир и тишину у згради. 
 

Обављање привредне делатности  
у стамбеној згради, односно, стамбено-пословној згради 

Члан 9.  
 Привредна делатност чије обављање у стамбеној згради, 
односно стамбено-пословној згради је дозвољено посебним 
прописима, мора се обављати тако да не ремети мир у коришћењу 
станова. 
 Пара, дим, мириси и бука која се стварају обављањем 
привредне делатности морају бити изоловани и уређени тако да не 
ометају становање и здравље станара. 
 

Извођење грађевинских, грађевинско-занатских  
и инсталатерских радова у згради 

Члан 10.  
 Станар који изводи грађевинске, грађевинско-занатске и 
инсталатерске радове у згради или на згради, дужан је да предходно о томе обавести орган управљања зградом и прикаже му одобрење 
надлежног органа за извођење радова, уколико је посебним законом 
прописана обавеза прибављања одобрења за извођење тих 
грађевинских радова, а потом постављањем обавештења на видном 
месту у згради обавести станаре о дану почетка извођења радова, 
врсти и трајању радова. 
 Станар који изводи радове из става 1. овог члана дужан је 
да по завршетку радова делове зграде на којима су извођени радови, 
делове зграде и земљиште за редовну употребу које је коришћено за извођење радова врати у првобитно стање. 
 Радови из става 1. овог члана осим у случајевима хаварије 
и потребе за хитним интервенцијама, не могу се изводити у време одмора. 
 

2. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ Члан 11. 
  Заједнички делови зграде су делови који служе за 

коришћење посебних или самосталних делова зграде, сматрају се 
једном ствари над којом власници посебних делова зграде имају 
право заједничке недељиве својине. 
 Станари употребљавају заједничке делове зграде у складу 
са њиховом наменом у мери у којој то одговара његовим потребама 
и потребама чланова његовог домаћинства, односно обављања делатности. 
 Станар је дужан да трпи употребу заједничких делова 
зграде од стране осталих станара, у складу са њиховом наменом.  

Капија и улазна врата 
Члан 12.  

 Капија и улазна врата на згради морају бити закључана у 
периоду од 23,00 до 06,00 часова наредног дана лети, и од 22,00 до 
06,00 часова наредног дана зими. 
 У зградама у којим постоје спољни сигнални уређаји за позивање станара, станари на скупштини стамбене заједнице могу 
донети одлуку да улазна врата у зграду буду стално закључана. 

 Станари који даљинским управљачем отварају улазну 
капију ради уласка или изласка возила из гараже или дворишта, 
дужни су да провере да ли је капија закључана након уласка или изласка возила из гараже или дворишта. 
 

Улаз у зграду Члан 13. 
  Орган управљања стамбене зграде дужан је да на видном месту на уласку у стамбену зграду, осим аката прописаних посебним 

законима, истакне: 
1. ову одлуку или правила власника донета по одредбама 

Закона о становању и одржавању зграда, 
2. време одмора, 
3. списак заједничких делова зграде, са назнаком њихове 

намене, 
4. обавештење код кога се налазе кључеви од заједничких 

простора и просторија са техничким уређајима, просторија трансформаторске станице и склоништа (кућна и 
блоковска), 

5. обавештење ком правном лицу или предузетнику је поверено одржавање зграде, 
6. упутство о начину пријаве квара и оштећења на 

инсталацијама, уређајима и опреми зграде, као и 7. друге информације и одлуке скупштине стамбене 
заједнице, битне за станаре и успостављање реда, мира и поштовање одредаба посебних закона и ове одлуке. 

 На видном месту на уласку у стамбену зграду, орган 
управљања може поставити и списак станара по спрату и стану, који садржи име и презиме станара, али уз писани пристанак сваког 
појединачног станара. 
 Ако орган управљања зградом не истакне на видном месту 
списак станара дужан је да истакне обавештење о томе код кога се 
списак налази како би био доступан свим станарима и надлежним 
органима. 

Заједнички простори 
Члан 14. 

  Заједнички простори у згради (степениште, улазни 
простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански 
простор, подрум, бикларник, сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних 
или самосталних делова зграде и др.) служе за потребе свих станара 
и користе се у складу са њиховом наменом.  

Члан 15. 
  Скупштина стамбене заједнице одређује распоред 

коришћења просторија намењених заједничкој употреби, а орган 
управљања стамбене зграде се стара о њиховој правилној употреби и 
придржавању распореда коришћења. 
 Станари су дужни да просторије намењене заједничкој 
употреби после сваке употребе очисте и доведу у ред, а кључ од ових просторија врате лицу задуженом за њихово чување. 
 

Члан 16.  
 Станари су дужни да воде рачуна о економичности и да 
употребом заједничких простора не повећавају, неоправдано, укупне трошкове (светла, без потребе отварање прозора у зимском периоду, 
итд.). 

Члан 17. 
  У заједничким просторима, осим ствари које су нужне за 

наменско коришћење тих просторија, забрањено је држати друге 
ствари (бицикле, дечија колица, саксије са цвећем, намештај и 
слично). 
 Станари су дужни да одржавају чистоћу заједничких простора и обезбеде несметан и слободан пролаз кроз њих. 
 Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и 
нечистоћу по степеништу или другим заједничким просторима, као и пушење на степеништу и ходнику. 
 Забрањено је цртати, писати или на било који начин 
оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје и друге делове зграде.  

Члан 18. 
  Улазни ходник и степениште зграде која нема уређај за 

аутоматско осветљење морају ноћу бити осветљени до закључавања улазних врата. 
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Члан 19. 

 
 Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима ходника, на земљишту за редовну употребу зграде, натписе, рекламе и фирме 
на фасади и другим спољним деловима зграде, станар може 
постављати уколико обавља пословну делатност, у складу са важећим прописима и обавезном сагласношћу скупштине стамбене 
заједнице. 
 По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе уклони и да простор на коме су били постављени доведе у исправно стање. 
 

Члан 20. 
  Станови морају бити обележени бројевима, а станари су 

дужни да бројеве уредно одржавају. 
 

Подрумске просторије 
Члан 21.   Улазна врата у подрум морају бити закључана. 

 Станари морају имати кључ од врата подрума.  У подруму није дозвољено држање запаљивих предмета и 
течности. 
 

Огревни материјал 
Члан 22.  

 Станари могу држати огревни материјал само у 
просторијама које су намењене или одлуком скупштине стамбене заједнице одређене за то. 
 Забрањено је цепати огревни материјал у становима и на 
другим местима која за то нису одређена. 
 

Таван 
Члан 23. 

  Улазна врата на таван морају бити стално закључана, а 
кључ доступан станарима зграде.  На тавану је забрањено држање и употреба запаљивих 
предмета и течности. 
 

Тераса и кров зграде 
Члан 24. 

  На непроходну терасу и кров стамбене зграде приступ је 
дозвољен само стручним лицима ради поправки, постављања антена 
и сличних уређаја, уклањања снега, леда и слично. 
 Приликом постављања антена и других сличних уређаја 
не сме се оштетити кров, као ни други заједнички део зграде. 
 

Спољни делови зграде 
Члан 25. 

  Спољни делови зграде (врата, прозори, излози и сл.) 
морају бити чисти и исправни. 
 О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се корисници тих просторија, а станари о 
осталим спољним деловима зграде. 
 Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у приземљу зграде морају се користити и држати тако да не ометају кретање 
пролазника. 
 Приликом појединачне замене ролетни на прозорима и 
вратима у становима и заједничким просторијама, мора се водити 
рачуна да ролетне буду једнообразне са постојећим ролетнама у 
стамбеној згради. 
 

Земљиште за редовну употребу зграде 
Члан 26.   Земљиште за редовну употребу зграде служи свим 

станарима.  Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину 
коришћења и одржавања земљишта за редовну употребу зграде, у 
складу са пројектно-техничком документацијом зграде.  Одлуком скупштине стамбене заједнице на земљишту за 
редовну употребу зграде може бити одређен део за игру деце, 
трешење тепиха, паркирање аутомобила и других моторних возила, 
као и вршење других, уобичајених, заједничких потреба станара. 
  
 

Члан 27. 
 

 Стамбена заједница одговорна је за одржавање земљишта за редовну употребу зграде и редовно поправља и замењује 
оштећене делове ограде, чишћење, кошење траве, орезивање живе 
ограде и другог растиња, уклањање корова, одржавање бетонских површина, тротоара, прилазних стаза и степеништа, интерних 
саобраћајница, противпожарних стаза, уклањање грађевинског и 
другог отпада, као и да предузима друге радове како би простор око зграде био у уредном стању. 
 На земљишту за редовну употребу зграде не сме се 
депоновати грађевински материјал, осим уколико се изводе 
грађевински радови, за које станар има потребно одобрење 
надлежног органа и сагласност скупштине стамбене заједнице. 
 Ограда, зеленило и други елементи уређења земљишта за 
редовну употребу зграде морају се одржавати тако да не оштећују 
зграду и инсталације, омогућавају коришћење зграде, тих површина 
и површина са којима се граниче (улица, суседна зграда и парцела и сл.). 
 Забрањено је уништавати и оштећивати ограду,зеленило и 
друге елементе уређења површине око зграде.  

Обезбеђење зграде у случају временских непогода 
Члан 28.  

 Орган управљања зградом је дужан да за време кише, снега и других временских непогода, обезбеди да простори на 
степеништу, светларницима, тавану, подруму и другим заједничким 
просторијама зграде буду затворени.  Станари су дужни да у зимском периоду предузму 
мере заштите од смрзавања и прскања водоводних, 
канализационих и топловодних инсталација и уређаја у 
становима и пословним просторијама. 
 Орган управљања зградом, дужан је да у зимском 
периоду предузме мере заштите од смрзавања и прскања 
водоводних, канализационих и топловодних инсталација и 
уређаја у заједничким просторијама. 
 

3. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, 
ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА 

 Унутрашње електричне инсталације 
Члан 29. 

  Није дозвољено неовлашћено отварање разводних 
кутија и ормарића са електричним уређајима који служе згради 
као целини или заједничким деловима зграде. 
 Поправка кварова на електричним инсталацијама и 
контролно отварање кутија и ормарића могу обављати само 
стручна лица овлашћена за обављање ових послова. 
 

Водоводне и канализационе инсталације 
Члан 30.   Станари су дужни да водоводне и канализационе 

инсталације држе у исправном и уредном стању.  У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су 
повезани на канализациону инсталацију, није дозвољено бацање 
отпадака и других предмета који могу загушити или оштетити инсталације. 
 

Котларница и инсталације грејања 
Члан 31. 

  Котларницом и инсталацијама грејања у згради може 
руковати само стручно лице. 
 Скупштина стамбене заједнице одређује време 
почетка, односно време престанка коришћења индивидуалне или блоковске котларнице којом управљају станари зграде, с 
тим што не може одредити да грејна сезона и грејни дан трају 
дуже нити да температура у просторијама буде виша од посебним актом прописане. 
 

Лифт, противпожарни уређаји и уређај за узбуну у згради Члан 32. 
  Орган управљања зградом дужан је да редовно врши 

контролу исправности лифта, противпожарних уређаја и уређаја 
за узбуну у згради.  
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 Орган управљања зградом дужан је да на видном 
месту у згради истакне упутство за употребу лифта. 
 У случају квара, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта истакнути упозорење да је у 
квару и о насталом квару обавестити предузеће коме је 
поверено одржавање зграде, о чему се стара орган управљања.  

Громобрани и електричне инсталације 
Члан 33.  

 Орган управљања зградом дужан је да се стара о 
исправности и редовном сервисирању громобрана и 
електричних инсталација. 
 Послове сервисирања и испитивања громобранских 
инсталација и отклањање недостатака, као и сервисирање и 
испитивање електричних инсталација и мера заштите од 
електричног удара и отклањање кварова могу вршити само 
стручна лица, на основу правила прописаних посебним законом.  

Апарати за гашење, откривање и јављање пожара 
Члан 34.  

 Станари су дужни да воде рачуна о исправности и 
чувају од оштећења опрему, уређаје и средства за гашење пожара, као и да предузимају друге превентивне мере 
прописане одредбама посебног закона.  

Безбедносна расвета 
Члан 35.  

 Забрањено је оштећивати и уништавати безбедносну 
расвету. 
 

Радови на текућемо одржавању заједничких делова 
стамбене зграде 

Члан 36. 
 

 Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде обухватају: 
1. редовно сервисирање лифтова; 
2. поправке или замену аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и друго; 
3. редовне прегледе и сервисирање хидрофорских 

постројења у згради, инсталација централног грејања (котларница, подстаница, мреже са грејним телима, 
вентила, димњака централног грејања) и др. 
инсталација и уређаја за гашење пожара у згради, 
громобранских инсталација, инсталација водовода и 
канализације у згради, електроинсталација, уређаја за 
нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и 
вентилацију зграде. 

 Радове на текућем одржавању заједничких делова 
стамбене зграде из става 1. овог члана могу да обављају привредни субјекти или предузетници који су регистровани за 
обављање наведених делатности. 
 

4. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 37. 

  Забрањено је у заједничким деловима зграде 
извођење радова на постављању и демонтирању инсталација, 
уређаја и делова зграде, као и грађевинских радова без 
потребног одобрења надлежног државног органа и без 
сагласности скупштине стамбене заједнице. 
 

Члан 38. 
 

 Власник и закупац посебног дела зграде одговоран је и за понашање свог малолетног детета, усвојеника или лица над 
којим има старатељство, као и за понашање других лица која су 
у његовом стану или пословној просторији, а нису станари у смислу одредаба ове одлуке. 
 

III НАДЗОР  
Члан 39. 

  За непоштовање кућног реда одговорни су станари и 
орган управљања.  

 Надзор над спровођењем Одлуке о о општим правилима 
кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на 
територији града Сомбора вршиће комунални инспектор, комунална полиција и друга овлашћена службена лица Одељења инспекције и 
комуналне полиције Градске управе града Сомбора. 
 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 40.   
 О непоштовању кућног реда станари најпре обавештавају 
скупштину стамбене заједнице или професионалног управника, који 
ће по пријему обавештења поучити прекршиоца да је у обавези да 
поштује кућни ред, о датој поуци сачинити белешку, а након тога, 
уколико је то потребно, учињени прекршај пријавити и Одељењу 
инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора. 
 У вршењу инспекцијског надзора, надлежни инспектор је 
овлашћен да решењем наложи отклањање недостатака, односно забрани поступање супротно одредбама ове Одлуке и Закона о 
становању и одржавању зграда. 
 За прекршаје прописане казненим одредбама Одлуке о о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним 
зградама на територији града Сомбора комунални инспектор и 
комунални полицајац и друга овлашћена службених лица Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора 
овлашћени су да издају прекршајни налог.  

Члан 41. 
 

 Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара 
казниће се за прекршај станари као физичка лица, ако: 1. не поступају у складу са чланом 5. ове одлуке, 
2. не поступају у складу са чланом 6. ове одлуке, 
3. не поступају у складу са чланом 7. ове одлуке, 4. не поступају у складу са чланом 8. ове одлуке, 
5. не поступају у складу са чланом 10. ове одлуке, 
6. не поступају у складу са чланом 12. ове одлуке,  7. не поступају у складу са чланом 15. став 2. ове одлуке, 
8. не поступају у складу са чланом 17. ове одлуке, 
9. не поступају у складу са чланом 21. ове одлуке, 
10. не поступају у складу са чланом 22. став 2. ове одлуке, 
11. не поступају у складу са чланом 23. став 2. ове одлуке, 
12. не поступају у складу са чланом 24. став 2. ове одлуке, 
13. не поступају у складу са чланом 25. став 3. и 4. ове одлуке,  
14. не поступају у складу са чланом 27. став 2. ове одлуке, 
15. не поступају у складу са чланом 28. став 2. ове одлуке, 16. не поступају у складу са чланом 30. ове одлуке, 
17. не поступају у складу са чланом 34. ове одлуке, 
18. не поступају у складу са чланом 35. ове одлуке, 19. не поступају у складу са чланом 37. ове одлуке, и 
20. не поступају у складу са чланом 38. ове одлуке, 
  За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се 
предузетник новчаном казном у фиксном износу од 75.000 динара, односно правно лице новчаном казном у фиксном износу од 150.000 
динара и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
фиксном износу од 15.000 динара.  

Члан 42. 
 

 Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара, 
казниће се за прекршај зграда као правно лице, ако орган управљања зградом: 
1. не поступи у складу са чланом 13. став 1. и 3. ове одлуке, 
2. не поступи у складу са чланом 15. став 1. ове одлуке, 3. не поступи у складу са чланом 27. став 1.,3. и 4. ове одлуке, 
4. не поступи у складу са чланом 28. став 1. и 3. ове одлуке, 
5. не поступи у складу са чланом 32. ове одлуке, 
6. не поступи у складу са чланом 33. ове одлуке,  
7. не поступи у складу са чланом 39. ове одлуке. 
 

Члан 43. 
 

 Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара, 
казниће се за прекршај правно лице коме је поверено одржавање зграде, ако не истакне на видном месту у сваком улазу у зграду, 
упутство о начину пријаве квара на инсталацијама, уређајима и 
опреми зграде (члан 13. став 1. тачка 6.). 
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 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 15.000 
динара.  За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник 
коме је поверено одржавање зграде новчаном казном у фиксном 
износу од 75.000 динара.  

Члан 44. 
 

 Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 
динара, казниће се правно лице и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 15.000 динара, ако изводе радове из 
члана 36. а нису регистровани за обављање наведених 
делатности. 
 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник 
новчаном казном у фиксном износу од 75.000 динара.  

Члан 45. 
 

 Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара, 
казниће се за прекршај правно лице, ако: 
1. не поступа у складу са чланом 9. ове одлуке, и 
2. не поступа у складу са чланом 19. ове одлуке, 
 Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у 
правном лицу. 
 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник 
новчаном казном у фиксном износу од 75.000 динара. 
 

V ПРИМЕНА ПРОПИСА 
 

Члан 46.  
 На питања о кућном реду која нису уређена овом одлуком 
примењују се одредбе Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник Републике Србије", бр. 104/16). 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 47. 
 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о кућном реду у објектима колективног становања на територији града Сомбора („Сл.лист општине Сомбор“ бр. 13/1992, 
3/1994 и 6/1997) и Одлука о поверавању послова одржавања зграда, 
станова и других посебних делова зграда на територији општине 
Сомбор („Сл.лист општине Сомбор“ бр. 1/1999). 
 

Члан 48. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора". 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:36-4/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 22.09.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
  
 123.На основу члана32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14),члана 38. и 39.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12)и чланa 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист града 
Сомбора", бр. 22/2016 - пречишћен текст),Скупштина Града Сомбора 
на 16. седници одржаној дана 22.09.2017. године,  донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ 

СЕРВИС"СОМБОР 
 Члан 1. 

 

          Овом Одлуком расписује се јавни конкурс  за именовање 
директора јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Сомбор" 
Сомбор.   

Члан 2. 
  Директора јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис 
Сомбор" Сомбор именује Скупштина града на период од четири 
године, а на основу спроведеног јавног конкурса.  Јавни Конкурс спроводи Комисија за именовање директора 
јавног предузећа коју је именовала Скупштина града  Сомбора. 
 

Члан 3. 
  Директор Јавног предузећа заснива радни однос на 
одређено време. 
 Место рада директора је Сомбор, Трг цара Лазара 1. 
 Члан 4. 

 
 Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција. 
 

Члан 5. 
 
За директора јавног комуналног  предузећа "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор "може бити именовано лице које испуњава  

следеће услове: 
- да је пунолетно и пословно способно; - да има стечено високо образовање на основним студијама 

у трајању од најмање четири године, односно на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 

- да има најмање пет година радног искуства на пословима 
за које се захтева високо образовање; 

- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа; 
- да познаје област корпоративног управљања или област 

финансија; - да има радно искуство у организовању рада и вођењу 
послова; 

- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; 

- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци; 

- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом 
којим се уређују кривична дела, и то: а) обавезно 
психитаријско лечење и чување у здравственој установи, 
б) обавезно психитаријско лечење на слободи, ц)  обавезно 
лечење наркомана, д)  обавезно лечење алкохоличара, е)  забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 
 Члан 6. 

 
 Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службном лису града Сомбора". 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:02-248/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 22.09.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 

  
 
  124. На основу члана32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14),члана 38. и 
39.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12)и чланa 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист града 
Сомбора", бр. 22/2016 - пречишћен текст),Скупштина Града Сомбора 
на 16. седници одржаној дана 22.09.2017. године,  донела је 
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О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД"БЕЗДАН  

Члан 1.  
 Овом Одлуком расписује се јавни конкурс  за именовање 
директора јавног комуналног предузећа "Водовод" Бездан.   

Члан 2. 
 
 Директора јавног комуналног предузећа "Водовод" Бездан 
именује Скупштина града на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса. 
 Јавни Конкурс спроводи Комисија за именовање директора 
јавног предузећа коју је именовала Скупштина града  Сомбора. 
 Члан 3. 
 
 Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. 
 Место рада директора је Бездан, Сомборски пут бб. 
 Члан 4. 

  Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу 
закона којим се регулише област вршења јавних функција. 
 Члан 5. 

 За директора јавног комуналног  предузећа "Водовод" 
Бездан може бити именовано лице које испуњава  следеће услове: 

- да је пунолетно и пословно способно; 
- да има стечено високо образовање на основним студијама 

у трајању од најмање четири године, односно на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 

- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање; 
- да има најмање три године радног искуства на пословима 

који су повезани са пословима јавног предузећа; - да познаје област корпоративног управљања или област 
финансија; 

- да има радно искуство у организовању рада и вођењу 
послова; 

- да није члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; 

- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци; - да му нису изречене мере безбедности у складу са законом 
којим се уређују кривична дела, и то: а) обавезно 
психитаријско лечење и чување у здравственој установи, б) обавезно психитаријско лечење на слободи, ц)  обавезно 
лечење наркомана, д)  обавезно лечење алкохоличара, е)  
забрана вршења позива, делатности и дужности.  
 

Члан 6. 
 

 Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА  Број:02-249/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 22.09.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р   
 
 125. На основу члана 34. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", бр.15/2016) и члана38. став 1.тачка 9.Статута Града СомбораСомбора ("Службени лист града Сомбора", 
бр. 22/2016 - пречишћен текст) Скупштина Града Сомбора на 
16.седници одржаној дана 22.09.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

  
 1. Тачка 3. Решења о именовању Комисије за спровођење 
конкурса за именовање директора јавних предузећа број 02-210/2016-I од 23.06.2016.год. (у даљем тексту: Решење), мења се и гласи: 
  "3. У Комисију се именују: 

 Ђуро Клипа- председник Комисије 
 Габор Бујак-  члан Комисије 
 Иван Камерер -  члан Комисије 
 Јелена Басарић - члан Комисије  
 Виктор Деспотовић - члан Комисије." 

  
 2. Тачка 7. Решења, мења се и гласи: 
 "7. Председник, чланови Комисије, као и радник Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, који 
врши административно-техничке послове за потребе Комисије, имају 
право на накнаду за учествовање у раду седница Комисије у висини  накнаде коју примају скупштинска радна тела по једном састанку." 
  
 3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује 
се у "Службeном листу града Сомбора"  
 РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:02-250/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 22.09.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
  126. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС" бр. 129/07 и 83/2014 - др.закони), члана 3. Одлуке о 
оснивању радних тела Скупштине града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 3/2008, 4/2009, 2/2010 и 27/2016) и члана 45. Статута 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 22/2016-пречишћен 
текст), Скупштина града Сомбора на 16. седници одржаној  22.09.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I  

 ВЛАДИСЛАВУ ЖИВАНОВИЋУ престаје чланство у 
Одбору за кадровска и административна питања и радне односе 
Скупштине града Сомбора, подношењем оставке.   

II 
  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у „Службеном листу града Сомбора“.  
  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:02-208/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 22.09.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

 
  127. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 

("Сл.гласник РС" бр. 129/07 и 83/2014 - др.закони), члана 3. Одлуке о 
оснивању радних тела Скупштине града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 3/2008, 4/2009, 2/2010 и 27/2016) и члана 45. Статута 
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 22/2016-пречишћен 
текст), Скупштина града Сомбора на 16. седници одржаној  22.09.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА КАДРОВСКА И 

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА  И РАДНЕ ОДНОСЕ 
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I 
  У Одбор за кадровска и административна питања и радне 

односе Скупштине града Сомбора, ИМЕНУЈЕ СЕ: 
  НЕБОЈША РЕПИЋ из Сомбора, Банатска 12,за члана, 
из реда грађана. 

II  
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у „Службеном листу града Сомбора“.  
 РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:02-207/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 22.09.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
   128. На основу члана 8. Одлуке о оснивању Туристичке 
организације града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр. 8/2009 – пречишћен текст) и члана 38. Статута града Сомбора („Сл.лист града 
Сомбора“ бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града Сомбора 
је на 16. седници, одржаној 22.09.2017. године, донела  

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
 ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА 

 I 
  ЂУРО ТОДОРИЋ, дипл.економиста из Сомбора, 

ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Туристичке организације града 
Сомбора, са 22.09.2017. године, на мандатни период од четири 
године или до разрешења. 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу града Сомбора“.  
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА  Број:02-241/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 22.09.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
  129. На основу члана 13. Одлуке о оснивању Туристичке 
организације града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 8/2009) и 
члана 38. става 1. и тачке 9) Статута Града Сомбора-пречишћен текст 
("Службени лист града Сомбора", број 22/2016),Скупштина Града 
Сомбора, на 16. седници одржаној дана 22.09.2017. год., донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОР 

 
I  

 ИГОРУ ПЕТРОВИЋУ из Сомбора, ПРЕСТАЈЕ чланство у 
Управном одбору Туристичке организације Града Сомора, 
подношењем оставке. 

II 
 

 У Управни одбор Туристичке организације града Сомбора, 
ИМЕНУЈЕ СЕ: 
 МИРЈАНА САВИЋ, ек. техничар из Сомбора, ЈНА Д-3/1, за члана. 

III 
  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу Града Сомбора“. 
  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:02-239/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 22.09.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

 
 
 130. На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015-аут.тум., 68/2015 и 62/2016-одлука УС) и 
члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр. 22-2016-пречишћен текст), Скупштина града Сомбора на 16. седници 
одржаноj 22.09.2017. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ 
ШКОЛЕ “ДР РУЖИЦА РИП“ СОМБОР 

 I 
 Из Школског одбора Средње медицинске школе „Др 
Ружица Рип“ Сомбор, разрешава се:  
  ХЕРМИНА ВУКОВИЋ, члан из реда родитеља, због 
престанка основа по ком је именована.  
 II 
 У Школски одбор Средње медицинске школе „Др Ружица 
Рип“ Сомбор, именује се:   
 КРИСТИНА ГУДЕЉ из Сомбора, Боре Станковића 3/13, за члана из реда родитеља, до истека мандата. 
 

III  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:02-238/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 22.09.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
  
 
 131. На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015-аут.тум., 68/2015 и 62/2016-одлука УС) и 
члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр. 22-2016-пречишћен текст), Скупштина града Сомбора на 16. седници 
одржаноj 22.09.2017. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ПЕТЕФИ ШАНДОР" ДОРОСЛОВО  

I 
 Из Школског одбора Основне школе „Петефи Шандор“ 

Дорослово, разрешава се 
 

 ИЗАБЕЛА ЈОВИЋчлан из реда родитеља, због престанка 
основа по ком је именована.  

II  
У Школски одбор Основне школе "Петефи Шандор" 

Дорослово именује се:  
АДЕЛА ХЕНЧАР из Дорослова, И.Л.Рибара 92, члан из 

реда родитеља, до истека мандата.  
III  

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:02-242/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  Дана: 22.09.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
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 132. На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015-аут.тум., 68/2015 и 62/2016-одлука УС) и члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр. 22-
2016-пречишћен текст), Скупштина града Сомбора на 16. седници 
одржаноj 22.09.2017. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ СОМБОР 
 
I 
  Из Школског одбора Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор 

разрешавају се: 
 
 СУЗАНА ВУКИЧЕВИЋ, члан из реда родитеља, због престанка основа по ком је именована.  
 ЗОРКА КАТАНИЋ, члан из реда родитеља, због 
престанка основа по ком је именована.   

II   У Школски одбор Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор на 
мандатни период од четири године, именују се:   
 ДРАГАН КОЊЕВИЋ из Сомбора, Г.Дедића 10/5, члан из 
реда родитеља, до истека мандата.  ВЕРА МИЈАТОВИЋ КУКУРУЗАР из Сомбора, Ј. 
Цвијића 1, члан из реда родитеља, до истека мандата. 
 

III 
  Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:02-245/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 22.09.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА,  С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
  

Акта Градоначелнице 
  133.На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 83/2014- др.закон), члана 
58. став 1. тачка 5. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" 
бр. 02/08), Правилника о одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта 
у граду Сомбору, усвојеном на 72. седници Градског већа одржаној 17.07.2017. године и Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету 
града Сомбора за 2017. годину („Сл.лист града Сомбора“ бр. 8/2017) 
доносим следеће  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
            I У оквиру накнада за стручно педагошки рад:  
ОДБИЈАЈУ СЕ следеће конкурсне пријаве:  

1. Сомборска кошаркашка академија – Синиша Савовић, бр. 141 , 
јер не испуњава услов конкурса да спортска организација 
обавља своју делатност најмање тридесет месеци 2. Боксерски клуб Сомбор – Стојан Кнежевић, бр. 164, јер нема 
стручну квалификацију за тренера 

3. Кошаркашки клуб„Со-Кош“ Сомбор – Милан Стојков, бр. 128 4. Кајак клуб „Дунав“ Бездан – Антонија Хорват Панда, бр. 119 
5. Омладински рукометни клуб„Далматинац“ Риђица – Мирослав 

Веселиновић, бр. 178 6. Женски рукометни клуб „Раванград“ Сомбор – Радован 
Рашковић и Дарко Бошковић, бр. 146 

7. Одбојкашки клуб„ЦВС“ Сомбор – Срђан Релић, бр. 142 
8. Кик бокс клуб „Кобра“ Сомбор – Александар Ковач, бр. 176 
9. Рукометни клуб„Графичар“ Бездан – Горан Чабрило, бр. 133 10. Мушки рукометни клуб„Сомборелектро“ Сомбор – Марија 

Мискин, бр. 127 

11. Пливачки клуб„Сомбор“ – Бојан Штакић, бр. 159 
12. Фудбалски клуб„Слога“ Чонопља – Мирослав Пауновић, бр. 173 
13. Сомборски спортски клуб „Полет“ Сомбор – Зоран Вукелић и Сандра Камбер, бр. 165 
14. Клуб дизача тегова „Раднички“ – Игор Томић, бр. 143 
15. Клуб борилачких спортова „Галактик“ – Дејан Кунић, бр. 177  

јер приликом рангирања нису имали довољан број бодова. 
 УТВРЂУЈУ СЕ спортске организације и тренери, којима се 
додељују средства предвиђена у разделу 3, глави 41, програму 14, 
програмској класификацији 1301-0001, функцији 810, позицији 486/2 
Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2017. 
годину, за накнаде за стручно-педагошки рад за период јул 2017. – 
децембар 2017. године, и то: 
 
Накнаде за стручно педагошки рад у бруто износу од 30.000,00 
динара: 1. Карате клуб „Сомборац“ Сомбор – Петар Косановић 
2. Рвачки клуб „Соко“ Сомбор – Градимир Дедић 
3. Бициклистички клуб „С-тим“ – Марко Сударић  
 
 Накнаде за стручно педагошки рад у бруто износу од 15.000,00 
динара: 4. Рвачки клуб „Раднички“ Сомбор – Милан Марић 
5. Атлетски клуб „Маратон“ Сомбор – Мира Трифунов 
6. Одбојкашки клуб „Сомбор“ – Милош Алексић 7. Сомборски шаховски клуб – Јосип Декић 
8. Одбојкашки клуб „Волеј старс“ Кљајићево – Владимир 

Карановић 
9. ЏСК „Бачка“ – Влатко Беловуковић 
 
Тренерске надокнаде се исплаћују за период од 01.07.2017. до 
31.12.2017. године. 
 
              II У оквиру стипендирања најперспективнијих младих спортиста: 
 
ОДБИЈАЈУ СЕ следеће конкурсне пријаве:  
1. Дејан Фратрић – РК „Соко“ Сомбор, бр. 162, јер је пионир 
2. Миона Милошевић – СК Фигура, бр. 104, јер је резултат остварен у спорту 3. категорије 
3. Петар Павлуковић – РК „Соко“ Сомбор, бр. 162 
4. Стефан Лишчевић – Рвачки клуб „Раднички“, бр. 123 
5. Младен Гаврић – Рвачки клуб „Раднички“, бр. 123 
6. Јелена Лековић – Карате клуб „Сомборац“, бр. 121 
7. Алекс Цвердељ – Карате клуб „Сомборац“, бр. 121 
8. Сандра Крајина – АК „Маратон“, бр. 166 
9. Алекса Јевтић – ОК Сомбор, бр. 181 
10. Милица Лазић – ЏСК Бачка, бр. 140 11. Верица Душанић – КДТ Раднички, бр. 143 
12. Даница Газдић – ССК Полет, бр. 165 
13. Урош Драча – Боксерски клуб Сомбор, бр. 164 14. Наталија Прошић – Боксерски клуб Сомбор, бр. 164 
15. Милош Богдан – КБК Галактик, бр. 177  
16. Немања Ковач – КБК „Кобра“, бр. 176 17. Огњен Димић – КБК „Кобра“, бр. 176 
 
јер приликом рангирања нису имали довољан број бодова. 
 
УТВРЂУЈУ СЕ најперспективнији млади спортисти, којима се 
додељују средства предвиђена у разделу 3, глави 41, програму 14, 
програмској класификацији 1301-0001, функцији 810, позицији 486/3 
Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2017. 
годину за стипендије и то:  
1. Филип Фргић – Рвачки клуб „Раднички“, бр. 123 - кадет 
2. Марина Гајчин – Сомборски шаховски клуб, бр. 137 - кадет 3. Жарко Мискин – МРК „Сомборелектро“, бр. 127 – кадет 
 
 4. Анђела Лончар – ЏСК Бачка, бр. 140 – кадет 
5. Марко Коловић – ПК Сомбор, бр. 159 - јуниор 
6. Ксенија Везмар – ЖРК „Раванград“, бр. 146 - јуниор 
7. Лазар Јовановић – ЏСК Бачка, бр. 140 - јуниор 
8. Александар Олујић – РК „Соко“ Сомбор, бр. 162 - јуниор 9. Сава Мијоковић – РК „Соко“ Сомбор, бр. 162 - сениор 
10. Вања Савески – Карате клуб „Сомборац“, бр. 121 - сениор 
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11. Золтан Хам – КК Дунав Бездан, бр. 119 - сениор 
12. Алекса Рађеновић – ПК Сомбор, бр. 159 – олимпијска нада 

кадет 13. Тихомир Ђорђевић – АК „Маратон“, бр. 166 – олимпијска нада 
јуниор 

14. Вељко Стојнић – Бициклистички клуб „С-тим“, бр. 102 – олимпијска нада сениор 
   Стипендије се исплаћују за период од 01.07.2017. до 
31.12.2017. године у следећим месечним износима: 
- кадети -  6.000,00 динара, 
- јуниори -7.000,00 динара, 
- сениори -8.000,00 динара, 
- олимпијска нада кадет – 18.000,00 динара, 
- олимпијска нада јуниор – 19.000,00 динара, 
- олимпијска нада сениор – 20.000,00 динара. 
  Уколико се деси да неки од утврђених стипендиста изгуби право на стипендију у складу са Критеријумима за суфинансирање у 
области спорта, донеће се решење на предлог Комисије да следећи са 
ранг-листе добије стипендију. 
 
              III - У оквиру основних трошкова клубова: 
  
ОДБИЈАЈУ СЕ конкурсне пријаве: 
 
1. Сомборска кошаркашка академија – из  разлога јер не испуњава 

општи услов из Критеријума (да је регистрован тридесет месеци) 
2. Карате клуб Душан Станичков – из разлога што им је 

документација непотпуна и немају написан програм 
3. Шаховски клуб Лемеш – из разлога што им је документација 

непотпуна и нису оправдали средства по претходном конкурсу 
4. Куглашки клуб Кордун Кљајићево – из разлога што су им 

рачуни блокирани због судског спора 
5. Куглашки клуб „Полет“ Сомбор – из разлога што су пријавили 

да ће своје такмичарске активности обављати у Бечеју 
  УТВРЂУЈУ СЕ спортски клубови којима се додељују средства 
предвиђена Одлуком о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2017. годину у оквиру раздела 3, главе 41, програма 14, 
програмској класификацији 1301-0001, функцији 810, делу позиције 
486/4 за основне трошкове клубова и то:  
 
 

Спортска организација и број бодова 
ИЗНОС 
СРЕДСТАВА 

 Фудбал  
1 Градски фудбалски савез  1.837.000 
2 ФК Жак јуниор  121.000 
 Рукомет  
3 ОРК "Далматинац" Риђица  191.000 
4 РК "Графичар" Бездан  117.000 
5 МРК „Сомборелектро“  202.000 
6 РК „Сомбор“  106.000 
7 ЖРК Раванград  214.000 
8 ОРК „Кљајићево“   53.000 
9 РК "Граничар" Гаково   47.000 
 Одбојка  
10 ОК "ЦВС" Сомбор  112.000 
 Кошарка  
11 КК "Со-кош" Сомбор  307.000 
12 КК "Сомбор" Сомбор  150.000 
 Пливање  
13 ПК "Феникс" Сомбор  111.000 
14 ССК „Полет“ Сомбор  239.000 
15 ПК "Сомбор" Сомбор  96.000 
 Стони тенис  

16 СТК "Жак" Сомбор  55.000 
17 СТК "Гусар" Стапар 91.000 
 Карате  
18 КК "Раванград" Сомбор  45.000 
 Шах  
19 ШК "Полет" Растина  56.000 
20 ШК "Бачки Брег" Бачки Брег   47.000 
21 ШК "Алекса Шантић" А. Шантић  36.000 
22 Сомборски шаховски клуб  198.000 
23 ШК "Раванградске ајкуле" Сомбор   49.000 
 Џудо  
24 ЏК "Бачка" Сомбор  182.000 
 Куглање  
25 КК „Кљајићево“ Кљајићево 114.000 
26 КК "Вихор" Сомбор  142.000 
 Гимнастика  
27 ГК "Соко" Сомбор  103.000 
 Дизање тегова  
28 КДТ "Раднички" Сомбор  162.000 
 Бокс  
29 КБС „Галактик“ Сомбор  104.000 
30 БК „Сомбор“, Сомбор  170.000 
 Боћање  
31 Боћарски клуб „Сомбор“  82.000 
32 Боћарски клуб „Риђица“  54.000 
33 Боћарски клуб „Станишић“  83.000 
34 Боћарски клуб „Фокс“  52.000 
 Бициклизам  
35 Бициклистички Клуб Сомбор  51.000 
 Ронилачки спорт  
36 ДПА Сомбор  75.000 
 Кајак  
37 Кајак клуб „Дунав“ Бездан  202.000 
 Остали спортови  
38 Плесни клуб „Ронда“ Сомбор 114.000 
39 КБК „Кобра“ Сомбор 120.000 
40 КАФ "Целтис" Сомбор 77.000 
41 Аеро Клуб Сомбор  77.000 
42 АРК "Сомаратон" Сомбор  64.000 
43 Бовлинг клуб "Бовлингстонс" Сомбор  52.000 
44 Триатлон клуб "Спринт" Сомбор  50.000 
45 КБС Екстреме  28.000 
46 СБК Спидер  30.000 
47 Бовлинг клуб „Раванград“ Сомбор  51.000 
48 КСР Меџик фиш 9.000 
49 ЖПСД Радивој Симоновић 9.000 
50 ЏК Ипон 16.000 
51 УОРК Стапар 6.000 
52 Фитнес клуб С фит 6.000 
53 СУ Студент 10.000 
54 ГК Младост Бачки Моноштор 15.000 
55 ТК Жак 70.000 
56 УСР Сомбор 9.000 
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57 ПАК Целтис 9.000 
58 СК Дан 9.000 
59 СК Фигура 25.000 
60 Бејзбол и софтбол клуб Алигаторс 20.000 
61 Стрељачки клуб „Блек хорс“ 27.500 
 Резерва 130.500 
 
 
IV – У оквиру посебних програма клубова: 
 УТВРЂУЈУ СЕ спортски клубови којима се додељују средства 
предвиђена Одлуком о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2017. годину у оквиру раздела 3, главе 41, програма 14, 
програмске класификације 1301-0001, функције 810, делапозиције 
486/5 за посебне програме клубова и то: 1. Рвачки клуб „Раднички“ Сомбор – 358.000,00 динара 

2. Рвачки клуб „Соко“ Сомбор – 383.000,00 динара 
3. Одбојкашки клуб „Волеј старс“ Кљајићево – 269.000,00 динара 4. Карате клуб „Сомборац“ Сомбор – 336.000,00 динара 
5. Атлетски клуб „Маратон“ Сомбор – 288.000,00 динара 
6. Бициклистички клуб „С-тим“ , Сомбор – 294.000,00 динара 
7. Одбојкашки клуб „Сомбор“ – 318.000,00 динара 
Резерва: 86.000,00 динара 
 
V – У оквиру спортских манифестација: 
 
ОДБИЈАЈУ СЕ конкурсне пријаве:   
Р.бр Спортска 

организација Манифестација Тражени 
износ 

1 КДТ Раднички, бр. 143 Меморијални турнир 30.000 
2 СБК Спидер, бр. 185 Међународни турнир 40.000 
3 КСР Меџик фиш, бр. 

126 Меџик куп 34.000 
4 УЉК Западна Бачка, 

бр. 105  Дефиле 97.820 
5 Боћарски клуб 

Риђица, бр. 115 Турнир у боћању  20.000 
6 УОРК Стапар, бр. 116 Смотра  120.000 
7 РК Раднички, бр. 123 Меморијални турнир  801.200 
8 КК Со кош, бр. 128 Со кош куп 20.000 
9 ШК Полет Растина, 

бр. 136 Међународни сусрет 20.000 
10 Сомборски шаховски 

клуб, бр. 137 95 година клуба 50.000 
11 ОК Волеј старс, бр. 

138 Дукат куп 50.000 
12 Сомборска 

кош.академија, бр. 141 Кошаркашки турнир 200.000 
13 Рукометни клуб 

Сомбор, бр. 145 
Турнир млађих 
категорија 100.350 

14 ПК Феникс, бр. 148 Феникс 2017 50.000 
15 СУ Студент, бр. 150 Студент куп 81.200 
16 ОРК Кљајићево, бр. 

158 60 година клуба 104.000 
17 ФК Спектар, бр. 172 Летњи и зимски 

Спектар куп 520.000 
18 ФК Кордун 

Кљајићево, бр. 174 Сеоска слава 35.000 
19 КБС Галактик, бр. 177 Првенство Бачке 150.000 
20 СТК Гусар Стапар, бр. 

183 Меморијални турнир 30.000 
  
јер не испуњавају Критеријуме за суфинансирање у области спорта. 
 УТВРЂУЈУ СЕ спортски клубови којима се додељују средства 
предвиђена Одлуком о првом ребалансу Одлуке о буџету града 
Сомбора за 2017. годину у оквиру раздела 3, главе 41, програма 14, 
програмске класификације 1301-0001, функције 810, делапозиције 
486/6 за спортске манифестације и то: 
 
Спортска организација Додељени износ 

1. РК Соко – Трофеј сокола 80.000 

2. ЖРК Раванград – Турнир млађих 
категорија 

40.000 
3. ОРК Далматинац Риђица – 

Меморијални турнир 
40.000 

4. Боксерски клуб Сомбор – Вече бокса 60.000 
5. ШК Алекса Шантић – Дечија шаховска 

недеља 
20.000 

6. Градски фудбалски савез – Проглашење 
најбољих у 2017. 

40.000 
7. Градски фудбалски савез – Зимска лига 40.000 
8. АРК Сомаратон – Даме трче 30.000 
9. Спортски савез града Сомбора – 

Првенство у баскету 40.000 
10. АК Маратон – Улична трка 30.000 

11.       Триатлон клуб Спринт - Сомборман 20.000 
РЕЗЕРВА:  33.000 
 
УКУПНО: 473.000 
 
 
VI Средства спортским организацијама и спортистима утврђена овим Решењем ће се преносити на основу одобреног финансијског плана и 
Уговора о суфинансирању, који закључује Градоначелник са 
организацијом којој су додељена средства и којим се ближе дефинишу међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 
VII Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Сомбора“ и на званичном сајту града 
Сомбора. 
 

 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 401-1220/2017-II 
Дана: 18.09.2017. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 

 
 
 Акта Градског већа 

 
 134.На основу члана 69. тачка 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 28. став 2. Закона 
о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 
104/2016), члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016), члана 
58. тачка 5. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", број 
22/2016-пречишћен), члана 16. тачка 7. и  члана 51.  Одлуке о 
припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођења и пречишћавања 
употребљених вода и одвођења атмосферских вода на подручју града Сомбора ("Сл. лист града Сомбор", бр. 7/2017), члана 33. тачка 12. 
Одлуке о промени оснивачког аката ЈКП "Водоканал" Сомбор("Сл. 
лист града Сомбор", бр. 25/2016), Првим изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водоканал" Сомбор за 2017.годину на 
који је дата сагласност на 15. седници Скупштине града Сомбора, 
одржаној 11.07.2017. год. (акт Скупштине града број 06-177/2017-I од 11.07.2017. године) и Одлуке  са  ХIII седнице надзорног одбора ЈКП 
"Водоканал" Сомбор одржане 10.08.2017. године, ), Градско веће града Сомбора, на 80. седници одржаној дана 29.08.2017.године, даје  

 
                                           С А Г Л А С Н О С Т  НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ВОДОКАНАЛ" 

СОМБОР 
 О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА 
ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА  
 

Члан 1.  Ова Одлука односи се на град Сомбор,  насељена места 
Чонопља, Гаково, Растина, Кљајићево,  приградско насеље Жарковац приградско-салашко насеље Лугово.  

Члан 2. 
 Цене воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода, које 
примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор, одобравају се у следећим 
износима: 
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а) пречишћавање и испорука воде за пиће 
- тарифа за домаћинства, општу болницуСомбор "Др Р.Симоновић",  Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део 
Геронтолошког центра Сомбор    
     62,55 дин./м3 - тарифа за привредна друштва, предузетнике и  
  остале кориснике      
     99,59 дин./м3 
 
 Изузетно од алинеје 1. и 2. тачке а), у насељеним местима 
Растина и Гаково, тарифе за дате алинеје износе, и то: 
- за алинеју 1.      
     37,53 дин./м3 
- за алинеју 2.      
     59,75 дин./м3 
 
б) одвођење отпадних вода - тарифа за домаћинства, општу болницуСомбор "Др Р.Симоновић",  
Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део 
Геронтолошког центра Сомбор         12,50 дин./м3 
- тарифа за привредна друштва, предузетнике и  
  остале кориснике                                                                                                                       19,93 дин./м3 
 в) пречишћавање отпадних вода 
- тарифа за домаћинства, општу болницуСомбор "Др Р.Симоновић",  
Дом здравља "Др Ђорђе Лазић"Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор    
     50,05 дин/м3 
- тарифа за привредна друштва, предузетнике и  
  остале кориснике      
     79,96 дин/м3 
  Накнада за одржавање водоводног прикључка обрачунава 
се на следећи начин: 

- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1, 
обрачунава се износ еквивалентан цени 2м3 воде, по 
тарифи за домаћинства, по цени м3 воде која важи на 
дан истављања фактуре; - за прикључак чији је пречник водомера већи или 
једнак 1 и мањи или једнак пречнику од 2, 
обрачунава се износ еквивалентан цени 8м3 воде, по 
тарифи за домаћинства, по цени м3 воде која важи на 
дан истављања фактуре; 

- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2, 
обрачунава се износ еквивалентан цени 20м3 воде, по 
тарифи за домаћинства, по цени м3 воде која важи на 
дан истављања фактуре;  

На цене из  става1. и 2. овог члана обрачунава се порез на 
додату вредност у скаладусаЗаконом.  

Члан 3.  ОваОдлука ступа на снагу даном доношења. 
 Цене из ове Одлуке примењују се за производе и услуге 
извршене од 01.09.2017.год.  
Даном примене ове Одлуке престаје да важиОдлука о цени воде, 
одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање 
водоводног прикључка које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор на коју је дата сагласност на 34. седници Градског већа града Сомбора 
одржаној 30.12.2014. године (акт број 38-41/2014-III 
од30.12.2014.године) и Одлука о првим изманама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за 
одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП "Водоканал" 
Сомбор на коју је дата сагласност на 106. седници Градског већа града Сомбора одржаној 03.06.2016. године (акт број 38-5/2016-III 
од06.06.2016.године). 
 

Члан 4.  Ова Одлука има се објавити у "Службеном листу града 
Сомбора".  
 
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ Број:  352-1027/2017-III                              ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 29.08.2017. год.   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р.  
 

 
 135. На основу члана 62. Статута града Сомбора (Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 2/2008, 6/2013 и 4/2015) и члана 9. Одлуке о додели признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из 
установа образовања са територије града Сомбора („Сл.лист града 
Сомбора“, бр. 4/2015 и 6/2015), Градско веће  града Сомбора, доноси   
 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ  ПРИЗНАЊА 
„АВРАМ МРАЗОВИЋ“ ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА ИЗ 

УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА 
СОМБОРА 

 
I 
  У Комисију  за доделу  признања „Аврам Мразовић“ 

просветним радницима из установа образовања именује се председник и седам чланова, и то: 
 
1. Душанка Голубовић – председница Комисије, Градоначелница града Сомбора 
 
2. Атила Прибила  – помоћник Градоначелнице  
3. Борислав Станичков – члан, представник Школске управе Сомбор 
 
4. Никола Јовичић – члан, представник скупштинског одбора за образовање 
 
5. Зоран Борак  – члан, представник актива директора основних 
школа 
 
6. Јово Ћато – члан, представник актива директора средњих школа 
 
7. Александра Перовић – члан, представник ПУ „Вера Гуцуња“ 
Сомбор 

II 
 

 Комисија се именује на мандатни период од 4 године.  
III 

  Задаци Комисије су да : 
 
- изради текст конкурса и образац пријаве за конкурс; 
- распише конкурс за доделу Признања „Аврам Мразовић“; 
-     спроведе поступак за доделу Признања применом критеријума 
утврђених Одлуком о додели признања „Аврам Мразовић“ 
просветним радницима из установа образовања са територије града 
Сомбора; 
- донесе Одлуку о добитницима признања; - утврђује изглед дипломе по спроведеном јавном 
надметању за идејно решење; 
- обавља и друге послове везане за спровођење Одлуке о додели признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из 
установа образовања са територије града Сомбора. 

 IV 
  Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење 
број 02-343/2016-III од 19.09.2016. године. 
 

V  
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити  у „Службеном листу града Сомбора“. 
 РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ Број:  02-231/2017-III                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 13.09.2017. год.   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
 
 136.На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС,“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 
закон) и члана  62.  Статута града Сомбора („Службени лист града Сомбора“  број 2/2008, 6/2013 и 4/2015), а у вези са Локалним 
антикорупцијским планом за град Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, 
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бр. 7/2017), Градско веће града Сомбора, на својој 82. седници, 
одржаној дана 13.09.2017. године,  доноси 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ФОРУМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ 
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ГРАД СОМБОР 

  
Члан 1.  

Именује се Комисија за избор чланова форума за праћење 
примене локалног антикорупцијског плана за град Сомбор (у даљем 
тексту Комисија) у следећем саставу: 
 
 1. Биљана Перић, судија Привредног суда у Сомбору 
 2. Ференц Молнар, председник Вишег суда у Суботици  3. Михајло Маћуш, координатор сектора за привреду у 
Регионалној привредној комори Западнобачког управног округа 
 4. Петар Кочић, новинар  5. Срђан Влашкалић, Сомборски едукативни центар 
 

Члан 2.  
Комисија усваја свој пословник о раду, дефинише услове, критеријуме и мерила за избор чланова тела за праћење примене 

Локалног антикорупцијског плана ( у даљем тексту, ЛАП), објаљује 
јавни позив за достављање пријава за чланове тела за праћење ЛАП-а.   

Обавеза Комисије да распише и спроводе јавни конкурс за 
избор чланова, прима и разматра пристигле пријаве, оцењује 
формалну испуњеност услова, спроводи процедуру усменог и/или 
писменог тестирања кандидата у циљу формирања ранг листе на 
основу усвојених критеријума, затим, јавно објављује листу 
пристиглих пријава и записнике о свом раду. 
 

Након спроведеног јавног конкурса и формирања ранг листе кандидата за чланове форума, Комисија исту доставља 
Скупштини града. 

 
Члан 3. 

 
Чланови Комисије из члана 1. овог решења дају писане изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима 

конкурса или се изузимају из рада Комисије уколико такав интерес 
постоји. 

Члан 4.  
Комисија у свом раду, односно у поступку спровођења 

јавног конкурса, дефинише услове за кандидате/чланове тела за 
праћење примене ЛАП-а, који су утврђени локалним 
антикорупцијским планом за град Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 7/2017). 

Члан 5. 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  02-230/2017-III                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 13.09.2017. год.   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
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Р.бр.                             Акта Скупштине града                      Бр./Стр. 
 
 122. Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама .................................................10/160 
 123. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис 
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