
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
Број 13                                                Сомбор, 06.11.2014. године                                         Година VII 
 

 

211. 
 
 На основу члана 32. и члана 38. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 40. Статута града 
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013) и члана 34. 
став 1. Пословника Скупштине града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора" бр. 3/2008) и пресуде Управног суда - Одељење у Новом 
Саду, број III-1 У-6011/14 од 05.09.2014.г., Скупштина града 
Сомбора је на 17. седници одржаној дана 16.04.2014.г. и на 22. 
седници одржаној 03.10.2014.године, донела 
 
 

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

 
I 
 

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

II 
 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
 Синиша Лазић председник Скупштине Града Сомбора је 
сазвао 17. седницу Скупштине Града Сомбора за 16.04.2014. год са 
почетком у 09.00 часова са 8 тачака предложеног дневног реда 
 Дана 16.04.2014. год. са почетком у 10,00 часова 
председник Скупштине Града Синиша Лазић је отворио 17. седницу 
СГ. Након што је констатовао да седници присуствује 26 одборника 
од укупно 61 одборника и да не постоји кворум за рад и пуноважно 
одлучивање, одредио је паузу наводећи следеће: "...а на паузи ћу 
позвати шефове одборничких група да се договоримо о наставку 
рада, а одборнике молим да остану у згради Жупаније, да не 
напуштају салу, да би могли да учествују касније у раду...". 
 Члан 65. став 2. Пословника Скупштине Града Сомбора 
прописује:  
 "За пуноважно одлучивање на седници потребно је 
присуство већине одборника. Ако се утврди да већина није 
присутна, председник Скупштине одлаже седницу за одговарајући 
дан или сат. О одлагању седнице одсутни одборници се 
обавештавају писменим путем или телефоном." 
 Јасна је чињеница да је 17. седница Скупштине Града 
Сомбора отворена и да председник Скупштине Града Синиша Лазић 
није одложио седницу за одговарајући дан или сат, већ због 
недостатка кворума направио паузу а противно одредбама члана 
65. став 2. Пословника Скупштине града. Чланом 65. ставом 4. 
Пословника Скупштине града прописано је да се пауза одређује 
само у току седнице кад је већ утврђен дневни ред. Синиша Лазић је 
морао одмах обавестити усмено присутне одборнике о тачном дану 
и сату одржавања седнице а само одсутне одборнике писменим 
путем. Из напред наведеног је јасно да је Синиша Лазић створио 
правну ситуацију која није регулисана позитивним прописима и 
самим тим опструисао одржавање 17. седнице. 
 У току паузе одборници нису напуштали зграду где се 
налази скупштинска сала чекајући да се седница одржи и за то време 
су 32 одборника од укупно 61 упутили Допис председнику СГ и 
заменику председника СГ да се већ отворена 17. седница СГ на 
основу члана 65. став 1. Пословника СГ одржи истог дана, тј. 
16.04.2014.год. пошто је обезбеђен кворум за рад и пуноважно 
одлучивање. 
 
 
 

 Допис 32 одборника није поднет на основу члана 34. став 
2.,3. и 4. Закона о локалној самоуправи нити члана 61. став 2. и 3. 
Пословника Скупштине града, већ из разлога да се 17. седница СГ 
сазвана, заказана и отворена од стране Синише Лазића одржи, јер су 
били створени услови за рад и пуноважно одлучивање - кворум је 
био обезбеђен. Дакле, одборници нису тражили заказивање нове 
седнице, већ одржавање већ сазване, заказане и отворене 17. 
седнице. 
 Сходно члану 34. став 4. и члану 13. став 2. Пословника 
СГ 29 одборника од укупно 61 одборника СГ поднело је 
Иницијативу за разрешење Синише Лазића са места председника 
Скупштине Града Сомбора, са образложењем да је договором 
одборничких група формирана нова скупштинска већина  и да траже 
да се овај предлог размотри по хитном поступку, а у складу са 
чланом 68., 106. и 107. Пословника СГ. 
 Седам одборничких група у Скупштини Града је сходно 
члану 68., 106. и 107. Пословника СГ поднело Предлог за допуну 
дневног реда седнице СГ Сомбора сазване и заказане за 
16.04.2014.год. са тачком Предлог за разрешење председника СГ 
Синише Лазића -по хитном поступку. 
 Заменик председника Скупштине града, Борислав 
Станичков, је обавестио присутне одборнике да ће по приспелом 
допису 32 одборника, већ сазвану, заказану и отворену 17. седницу 
одржати истог дана тј. 16.04.2014. год. са почетком у 17,00 часова и 
да јавно позива председника Скупштине Града Сомбора да у 
заказано време дође ради председавања и руковођења седницом а 
одборнике који нису у сали позива да учествују у раду.  
 Такође је наложио Служби да о напред наведеном, 
телефоном обавести председника Скупштине Града и све одборнике 
који нису присутни у сали. 
 Борислав Станичков, заменик председника Скупштине 
Града је покушао телефонским позивом (у 11,50, 12,03, 12,20 и 12,57 
часова) да обавести председника Синишу Лазића да је обезбеђен 
кворум за рад.  
 Заменик председника Скупштине Града Борислав 
Станичков је наложио секретару Скупштине Града да о истом 
обавести председника Скупштине града путем СМС поруке.  
 Вера Баљак, секретар Скупштине Града је покушала 
обавестити председника Скупштине Града, као и градоначелника 
Града Сомбора у 14,32 часова телефонским путем. Пошто се ниједан 
од функционера није јављао на позив, у 14,41 послала је 
председнику Скупштине Града СМС поруку да постоји кворум за 
рад и пуноважно одлучивање сазване, заказане и отворене 17. 
седнице. 
 Борислав Станичков, заменик председника Скупштине 
Града је на основу члана 64. Пословника, пошто је констатовао да на 
регуларно заказаној седници СГ, коју је отворио Синиша Лазић, 
присуствује довољан број одборника - 39 одборника и да су 
створени услови за пуноважно одлучивање, а имајући у виду да је 
председник СГ Синиша Лазић одсутан, председавао 17. седницом 
Скупштине Града Сомбора 16.04.2014.год., са већ предложеним 
дневним редом, у складу са важећим прописима, допуњеним првом 
тачком - Предлог за разрешење председника СГ Синише Лазића - по 
хитном поступку. 
 Одборници су се током дискусије, образлажући предлог за 
смену Синише Лазића председника Скупштине града, између 
осталог, позивали на честе повреде Пословника Скупштине града од 
стране самог председника, у светлу чега је један број одборника 
покренуо и поступак надзора над  законитошћу рада Скупштине 
града пред надлежним министарством. 
 На основу члана 32. и 38. Закона о локалној самоуправи, 
члана 40. Статута Града Сомбора и члана 34. став 1. и 4., а у вези са 
чланом 13 до 18  Пословника Скупштине града Сомбора, одборници 
Скупштине града су већином гласова од укупног броја одборника са 
37 гласова "за" разрешили Синишу Лазића са функције председника 
Скупштине града Сомбора на сталном раду. 
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 На основу свега наведеног, применом члана 8. и 192. 
Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ" 33/97 и "Сл. 
гласник РС" бр. 30/2010) одлучено је као у диспозитиву овог 
решења. 
  
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 Против овог Решења може се покренути управни спор 
пред Управним судом Републике Србије у Београду, тужбом у року 
од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-68/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 03.10.2014.год. 
      С о м б о р 
 
212. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 28., 29. и 
42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), и чланa 38. став 1. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Службени лист града Сомбора", број 2/2008 и 6/2013), Скупштина 
Града Сомбора на 23. седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ВОДОКАНАЛ"СОМБОР 

 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком расписује се јавни конкурс  за именовање 
директора јавног комуналног предузећа "Водоканал" Сомбор.  

 
Члан 2. 

         
 Директора  јавног комуналног предузећа "Водоканал" 
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 именује Скупштина града  
Сомбора. 

Члан 3. 
    
 Директор Јавног предузећа заснива радни однос на 
одређено време. 
           Место рада директора је Сомбор, Белог Голуба  5. 
 

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 "Водоканал" 

Сомбор "може бити именовано лице које испуњава  следеће услове: 
- да је пунолетно и пословно способно; 
- да је стручњак у једној или више области из које је 

делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано јавно предузеће; 

- да има високо образовање стечено на студијама трећег 
степена (доктор наука), другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије, магистар наука), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; 

- да има најмање пет година радног искуства од чега три 
године на руководећим положајима; 

- да није осуђивано за кривично дело против 
привреде,правног саобраћаја и службене дужности; 

- да лицу није изречена мера безбедности забране 
обављања делатности која је претежна делатност јавног 
предузећа. 

 

Члан 6. 
 

 Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 111-66/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 06.11.2014.год. 
      С о м б о р 
 
213. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 28., 29. и 
42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), и чланa 38. став 1. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Службени лист града Сомбора", број 2/2008 и 6/2013), Скупштина 
Града Сомбора на 23.седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

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

ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" 

СОМБОР 
 

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

Члан 2. 
 
 Директора јавног комуналног предузећа "Чистоћа" 
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, Раде Дракулића 12. 
 

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 "Чистоћа" 
Сомбор може бити именовано лице које испуњава следеће 
услове: 
- да је пунолетно и пословно способно; 
- да је стручњак у једној или више области из које је 

делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано јавно предузеће; 

- да има високо образовање стечено на студијама трећег 
степена (доктор наука), другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије, магистар наука), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; 

- да има најмање пет година радног искуства од чега три 
године на руководећим положајима; 

- да није осуђивано за кривично дело против привреде, 
правног саобраћаја и службене дужности; 

- да лицу није изречена мера безбедности забране 
обављања делатности која је претежна делатност јавног 
предузећа. 

Члан 6. 
 

 Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 
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РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 111-63/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 06.11.2014.год. 
      С о м б о р 
 
214. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 28., 29. и 
42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), и чланa 38. став 1. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Службени лист града Сомбора", број 2/2008 и 6/2013), Скупштина 
Града Сомбора на 23.седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

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

ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ЕНЕРГАНА"СОМБОР 
 

Члан 1. 
 
 Овом одлуком расписује се јавни конкурс за именовање 
директора јавног комуналног предузећа "Енергана" Сомбор.  
 

Члан 2. 
         
 Директора јавног комуналног предузећа "Енергана" 
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, Милете Протића 14. 
 

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 "Енергана" 
Сомбор може бити именовано лице које испуњава  следеће 
услове: 
- да је пунолетно и пословно способно; 
- да је стручњак у једној или више области из које је 

делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано јавно предузеће; 

- да има високо образовање стечено на студијама трећег 
степена (доктор наука), другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије, магистар наука), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; 

- да има најмање пет година радног искуства од чега три 
године на руководећим положајима; 

- да није осуђивано за кривично дело против привреде, 
правног саобраћаја и службене дужности; 

- да лицу није изречена мера безбедности забране 
обављања делатности која је претежна делатност јавног 
предузећа. 

Члан 6. 
 

 Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 111-64/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 06.11.2014.год. 
      С о м б о р 
 

215. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 28., 29. и 
42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), и чланa 38. став 1. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Службени лист града Сомбора", број 2/2008 и 6/2013), Скупштина 
Града Сомбора на 23.седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

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

ДИРЕКТОРА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПРОСТОР"СОМБОР 

 
Члан 1. 

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

Члан 2. 
         
 Директора јавног комуналног предузећа " Простор" 
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, Раде Дракулића 12. 
 

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 "Простор" 
Сомбор "може бити именовано лице које испуњава  следеће 
услове: 
- да је пунолетно и пословно способно; 
- да је стручњак у једној или више области из које је 

делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано јавно предузеће; 

- да има високо образовање стечено на студијама трећег 
степена (доктор наука), другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије, магистар наука), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; 

- да има најмање пет година радног искуства од чега три 
године на руководећим положајима; 

- да није осуђивано за кривично дело против 
привреде,правног саобраћаја и службене дужности; 

- да лицу није изречена мера безбедности забране 
обављања делатности која је претежна делатност јавног 
предузећа. 

Члан 6. 
 

 Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 111-65/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 06.11.2014.год. 
      С о м б о р 
 
216. 
 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/2010–ОУС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013 - ОУС) и члана 38. 
Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2008 и 
6/2013) Скупштина града Сомбора је на 23. седници одржаној дана 
06.11.2014.год., донела 
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О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ГАСОВОДА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СОМБОР-КЉАЈИЋЕВО 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне 
регулације  за изградњу гасовода високог притиска Сомбор-
Кљајићево (у даљем тексту План детаљне регулације). 
 

Члан 2. 
 Прелиминарна граница обухвата Плана детаљне 
регулације за изградњу гасовода високог притиска Сомбор-
Кљајићево даје се следећим описом: Почетна тачка трасе гасовода 
високог притиска Сомбор-Кљајићево налази се на парцели број 
10040/29 К.О. Сомбор 1 на којој је изграђена главна мерно-
регулациона станица Сомбор. Од те тачке траса наставља у правцу 
истока, сече парцеле број 10040/9, 10040/8, 10040/7, 10040/6, 
10040/5, 10040/4 и 10041 К.О. Сомбор 1 пратећи правац пута  
(парцела број 10250 К.О. Сомбор 1) где долази до лома. Од тог лома 
трака наставља ка североистоку, сече пругу Сомбор-Нови Сад под 
правим углом и задржавајући исти правац наставља даље кроз К.О. 
Сомбор 2, пресеца парцеле пута бр. 28758 и 28759, затим парцелу 
канала бр. 28063, у истом правцу наставља и долази до југозападног 
обода приградског насеља Градина одакле скреће на југ, пресеца 
парцеле пута број 28765 и 28768 К.О. Сомбор 2 обилазећи оо 
насељеног места Градина долази до наредног лома. Даље се траса 
креће ка североистоку пратећи правац парцеле некатегорисаног пута 
број 28768 све до парцеле 28188 К.О. Сомбор 2 где се ломи тако да 
пут пређе под правим углом и након тога се ломи и враћа на стари 
правац којим улази на територију К.О. Кљајићево, пресеца пољски 
пут број 7013 К.О. Кљајићево и задржавајући исти правац наставља 
до парцеле бр. 6070 К.О. Кљајићево. Даље траса скреће и прати 
правац државног пута Iб реда бр. 19 све до обода насељеног места 
Кљајићево. Траса наставља у правцу југоистока обилазећи насељено 
место Кљајићево, пресеца парцелу канала бр. 6885 и парцелу пута 
бр. 6908 затим наставља у правцу североистока, пресеца железничку 
пругу Сомбор- Врбас, затим парцелу кланала број 6890 и државни 
пут Iб реда бр. 19 на парцели број 6907.  На крају траса гасовода 
долази до парцеле број 2269/2 К.О. Кљајићево на којој се налази  
главна мерно-регулациона станица.  
 Ова граница планског подручја утврђује се као 
прелиминарна при чему ће се коначна граница обухвата дефинисати 
Концептом Плана детаљне регулације.  
 Саставни део Одлуке чини графички прилог 
прелиминарне границе обухвата плана. 
 

Члан 3. 
 Предмет Плана детаљне регулације је планско 
дефинисање правила уређења и правила грађења за изградњу 
гасовода високог притиска Сомбор- Кљајићево. 
 

Члан 4. 
 План  детаљне регулације састоје се од текстуалног и 
графичког дела. 
 Текстуални део Плана детаљне регулације садржи 
нарочито: 

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

• детаљну намену земљишта 
• регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози 

• нивелациони план 
• правила парцелације, препарцелације и исправке границе 

парцела 
• попис парцела и опис локација за саобраћајну, енергетску 

комуналну и другу инфраструктуру 
• мере заштите културно-историјских споменика и 

заштићених природних целина 
• правила уређења и грађења по целинама и зонама 
• друге елементе значајне за спровођење Плана детаљне 

регулације 
 

Члан 5. 
 Рок за  израду Нацрта плана детаљне регулације  је 
15.12.2014. године. 

 
Члан 6. 

 Средства за израду  Плана детаљне регулације обезбедиће 
се у буџету града Сомбора. 
 

Члан 7. 
 Обрађивач Плана детаљне регулације је ЈП за просторно и 
урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе 
Сомбор у складу са Одлуком о додељивању  искључивог права 
јавним предузећима којима је оснивач град Сомбор за обављање 
делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не 
примењује ("Сл. лист града Сомбора", бр. 8/2013 и 7/2014). 
 

Члан 8. 
 Органи, организације и јавна предузећа, који су 
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење 
простора и изградњу објеката у фази израде Плана детаљне 
регулације дужни су да по захтеву носиоца израде Плана детаљне 
регулације, у року од 30 дана, доставе све тражене податке, без 
накнаде.  

Члан 9. 
 Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 
увид у трајању од 30 дана  у згради Скупштине Града Сомбора и 
Месне заједнице "Кљајићево". 
 

Члан 10. 
 Саставни део ове Одлуке је Одлука о неприступању 
изради извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације на животну средину коју доноси надлежни орган за 
припрему плана по претходно прибављеном мишљењу органа 
надлежног за послове заштите животне средине Градске управе 
града Сомбора бр. V-501-55/2014 од 01.07.2014. 
 

Члан 11. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора". 
  
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 350-106/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 06.11.2014.год. 
      С о м б о р 
 
217.  
 
 На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. 
гласник РС", бр. 111/09) и члана 8. Уредбе о саставу и начину рада 
штабова за ванредне ситуације ("Сл. гласник РС", бр. 98/2010), 
Скупштина града Сомбора је на својој 23. седници одржаној дана 
06.11.2014. године, донела 
 

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

ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
 

 У члану 1. Решења о именовању чланова Штаба за 
ванредне ситуације ("Сл. лист града Сомбора", бр. 12/2011, 9/2012, 
10/2013 и 11/2014) речи под редним бројем 20. „Милорад Пуповац“ 
замењују се речима „Миодраг Пуповац“ и речи под редним бројем 
24. „Гордана Савин“ замењују се речима „Биљана Клипа“.  
 

Члан 2. 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-407/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 06.11.2014.год. 
      С о м б о р 
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Р.бр.               Акта Скупштине Града Сомбора                   Бр./Стр. 
 
211. Решење о разрешењу председника Скупштине града ....... 13/569 
212. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа "Водоканал" Сомбор .................. 13/570 
213. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Сом бор ......................13/570 
214. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа "Енергана" Сомбор ......................13/571 
215. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа "Простор" Сомбор .......................13/571 
216. Одлука о изреди Плана детаљне регулације за изградњу 
гасовода високог притиска Сомбор - Кљајићево ........................13/571 
217. Решење о измени и допуни Решења о именовању чланова 
Штаба за ванредне ситуације ........................................................13/572 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издавач: Скупштина града Сомбора 
- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 - 

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

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



 

 

 


	РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК
	О Д Л У К У
	Члан 1.
	Члан 2.
	Члан 3.
	Члан 4.
	Члан 5.
	Члан 6.
	РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК

	О Д Л У К У
	Члан 1.
	Члан 2.
	Члан 3.
	Члан 4.
	Члан 5.
	Члан 6.
	РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК

	О Д Л У К У
	Члан 1.
	Члан 2.
	Члан 3.
	Члан 4.
	Члан 5.
	Члан 6.
	РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК

	О Д Л У К У
	Члан 1.
	Члан 2.
	Члан 3.
	Члан 4.
	Члан 5.
	Члан 6.
	РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК

	О Д Л У К У
	Члан 1.
	Члан 2.
	Члан 3.
	Члан 4.
	Члан 5.
	Рок за  израду Нацрта плана детаљне регулације  је 15.12.2014. године.
	Члан 6.
	Члан 7.
	Члан 8.
	Члан 9.
	Члан 10.
	Члан 11.
	РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК

	Р Е Ш Е Њ Е
	Члан 1.
	Члан 2.
	РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК


