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Акта Градоначелника  
 

 
31. На основу  члана 44.  Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101-2016 - др. 
закон и 47/2018),  члана 63. став 1. тачка 9.  Статута града Сомбора 
(„Сл.лист града Сомбор“ бр. 2/2019)  и члана 2. и 7. Правилника о 
оснивању радних тела и утврђивању висине накнаде за рад чланова 
радних тела које образује градоначелник, Градско веће и начелник 
Градске управе („Службени лист града Сомбора“ бр.2/2018), доносим 
следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ Радног тима за координацију 
активности на изградњи заливног поља „Стапар“. 
 

I 
Радни тим за координацију активности  на изградњи 

заливног поља „Стапар“ (у даљем тексту: Радни тим) се образује у  
следећем саставу: 

 
1. Антонио Ратковић, заменик градоначелника, председник  
2. Владимир Катанић, начелник Одељења за пољоприведу 

и заштиту животне средине, члан 
3. Слободан Стеванчев, подносиоц иницијативе, члан 
4. Др Зоран Симендић, директор Електродистрибуције 

"Сомбор", члан 
5. Владислав Милошев, директор ВД “З.Бачка“ Сомбор, 

члан 
           6. Александар Коцан, ЈВП Воде Војводине – Нови Сад, 
Технички сектор - помоћник директора, члан 

7. Владимир Сабадош, директор ПСС Сомбор, члан 
 

II 
 

 Задатак Радног тима је да паралелно са активностима на 
изградњи пута Стапар-Сивац у делу к.о. Стапар, прати активности на 
изградњи седам цевастих пропуста сагласно Уговору о заједничком 
финансирању радова на одржавању каналске мреже система за 
одводњавање  на територији града Сомбора потписаног између града 
Сомбора и ЈВП Воде Војводине – Нови Сад под бројем 401-
1358/2018-II односно под бројем V-98/130, који је закључен дана 
12.12.2018.године, и да обезбеди закључење анекса предметног 
уговора како би се обезбедила недостајућа финансијска средства за 
завршетак предметних радова у току текуће године што је основ за 
стварање услова за наводњавање и пољопривредног земљишта које 
се налази са десне стране пута који се гради , гледајући из правца 
насељеног места Стапар. 

Радни тим има обавезу да координира све активности које 
имају за циљ израду одговарајуће документације која ће обезбедити 
услове за наводњавање пољопривредног  земљишта са обе стране 
канала 221(преиспитати положај атарских путева  па чак и повећати 
њихов број обзиром да би мрежа за наводњавање ишла ивицом истих, 
преиспитати постојећу мрежу канала за одводњавање обзиром да они 
треба да служе и у сврху наводњавања и предвиди где је потребно 
зацевљен систем за наводњавање, сагледа потребе и начин 
обезбеђења дотока електричне енергије на овој локацији итд...) да 
координира све активности које ће омогућити аплицирање 
финансијских средстава и из Покрајинског а из Републичког буџета 
као обезбеђење подршку  Министарства за иновације и технолошки 
развој и укључење Института Биосенс из Новог Сада. за овај 
пројекат; да координира  активности   власника пољопривредног 
земљишта на предметној локацији које ће довести до формирања ткз. 
„водне задруге“ и да координира све активности које ће омогућити 
налажење стратешких партнера из иностранства (компаније  Barila из 
Италије итд...). 

Радни тим о свом раду једном годишње подноси извештај 
Градском већу града Сомбора. 

 

III 
 

Стручну обраду аката, других материјала, организационе и  
административне послове за Радни тим врши Одељење за 
пољопривреду  и заштиту животне средине Градске управе града 
Сомбора.  
 

IV 
 

Мандат Радног тима траје четири године. 
За обављање задатака из тачке II овог Решења председнику 

и члановима Радног тима, изузев службеника Градске управе, као и 
осталих чланова који плате  примају из буџета града Сомбора, а који 
су ангажовани у раду радног тима, припада надокнада у висини oд 
600,00 динара по седници Комисије. 
                                                                                           

V 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у „Службеном листу града Сомбора“.  

 
 

РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  02-58/2019-II                                 
Дана: 04.03.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
          С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
 
 

32. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016 
– др.закон), члана 63. став 1. тачка 9. Статута града Сомбора ("Сл. 
лист града Сомбора" бр. 02/19), Правилник о финансирању и 
суфинансирању програма/пројеката  који су од јавног интереса за 
град Сомбор („Сл.лист града Сомбора“, бр.08/2017),  Одлуке о буџету 
града Сомбора за 2019. годину ("Сл. лист града Сомбора" бр. 23/18) , 
доносим следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

          
     I ОДБИЈАЈУ СЕ следеће пријаве: 
                                                     

1. Гимназија „Вељко Петровић“ Сомбор број 358 из 
разлога што није приложена комплетна конкурсна   документација. 

2.УГ “Биберче“ Колут број 435 из разлога што не испуњава 
услове критеријума Јавног позива 
  3.Удружење „Подијум“ Сомбор број 418 јер се тражена 
средства опредељују   путем Конкурса за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја у области јавног информисања 
средствима из буџета града Сомбора у 2019. години ; 
  4.  Српска читаоница „Лаза Костић“ Сомбор број 416 из 
разлога што не испуњава услове критеријума Јавног позива; 
  5. Клуб љубитеља стрипова Сомбор, број 417 јер су 
средства опредељена у оквиру финансијског плана Туристичке 
организације града Сомбора за 2019. годину 
  6. УГ “Раванградско пролеће“ Сомбор, број 326 из разлога 
што не испуњава услове критеријума Јавног позива; 
  7. Српско културно уметничко друштво „Ђурђевак“ 
Кљајићево, број 387 „Великогоспојински дани“ из разлога што не 
испуњава услове  критеријума Јавног позива; 
  8.  Удружење слепих Сомбор. број 409 „Наше вече 3“ из 
разлога што не испуњава услове  критеријума Јавног позива; 
  9. КУД „Крила Буковице“ Риђицa, број 408 јер нису 
доставили наративни извештај у складу са уговором; 
  10.  Енигматско друштво „Др Ђорђе Натошевић“ Сомбор 
број 371 јер су средства опредељена у оквиру финансијског плана 
Туристичке организације града Сомбора за 2019. годину 
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  11. Коњички центар „Панонски топот“ Сомбор број 372 
„Фестивал културног наслеђа Абу Даби“ из разлогашто су средсва 
обезбеђена из других извора 
  12. Музичко друштво „Музика Вива“ Светозар Милетић, 
број 347 „Од истока ка Западу“ из разлога што не испуњава услове  
критеријума Јавног позива; 
  13. Удружење грађана „Норма“Сомбор, број 378 „Обзорја 
завичајности“ из разлога што не испуњава услове  критеријума Јавног 
позива; 
  14.Удружење љубитеља коња Западна Бачка Сомбор , број 
377 „За душу риђану, данас возим фрај...“ јер су средства опредељена 
у оквиру финансијског плана Туристичке организације града 
Сомбора за 2019. годину 
  15. Асоцијација жена РСООГО, Сомбор, број 412 „Изложба 
колача-деци с љубављу“, „Цвет за моју маму“ из разлога што не 
испуњава услове  критеријума Јавног позива; 
  16.Сомборски едукативни центар, Сомбор , број 413 
„Драмски клуб за децу и младе“ јер се средства за наведени пројекат 
опредељују путем конкурса Програми за децу и ЛАП за младе. 
  17. УГ „Сомборски Омладински БООМ“ Сомбор, број 414 
„Сомборско лето за младе“ јер се средства за наведени пројекат 
опредељују путем конкурса  ЛАП за младе. 
  18. Уметнички студио Сомбор, број 393, „Сомборски 
уметници своме граду на дар“ јер се средства за наведени пројекат 
опредељују путем конкурса Програми за децу и ЛАП за младе. 
  19.ГКУД „Раванград“Сомбор, број 397, „Годишњи концерт 
поводом 18. година постојања“ из разлога што не испуњава услове  
критеријума Јавног позива; 
  20. ГКУД „Сомбор“ Сомбор, број 359, „Годишњи концерт 
КУД-а“ из разлога што не испуњава услове  критеријума Јавног 
позива; 
  21. Удружење љубитеља коња“ Западна Бачка“ Сомбор, 
број 376, „4. дефиле јахача, фијакера и запрега-Сомбор 2019“ јер су 
средства опредељена у оквиру финансијског плана Туристичке 
организације града Сомбора за 2019. годину; 
  22.Српско историјско друштво „Милош С. Милојевић“, 
Сомбор , број 375, „Дигитализација културно –историјског наслеђа и 
видео издаваштво“ из разлога што не испуњава услове  критеријума 
Јавног позива; 
  23.Српско-руско удружење за културу и уметност 
„Вукадиновић“, Станишић, број 373, „Сликарска душа истока“ из 
разлога што не испуњава услове  критеријума Јавног позива; 
 
                                                     

II  УТВРЂУЈУ СЕ удружења грађана и организације 
којима се додељују средства предвиђена у разделу раздео 3, главу 
3.42, програм 13, програмску класификацију 1201-0002, функцију 
820, позиција 417, економску класификацију 481 - Финансирање и 
суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури 
путем јавног позива у 2019. години и то на следећи начин: 
    

1. Српски православни црквени хор „Свети цар 
Константин и царица Јелен“ за пројекат „Континуирани рад 
удружења  током 2019. године“ у износу од 200.000,00 динара; 

2. Српски православни црквени хор „Свети цар 
Константин и царица Јелен“ за пројекат за пројекат Детета смотра 
хорова „Све што дише нека хвали Господа “ у износу од 70.000,00 
динара; 

3. Српска хорска асоцијација, Сомбор за пројекат „Од 
извора ка уметничком стваралаштву“ у износу од 100.000,00 динара; 

4. Црквена општина Сомбор Сомбор за пројекат 
„Светођурђевски дани“ у износу од 70.000,00 динара; 

5. Сомборско певачко друштво за пројекат „Континуирани 
рад удружења током 2019 године“ у износу од 600.000,00 динара; 

6. Сомборско певачко друштво за пројекат Десети музички 
фестивал „Шарени вокали“ у износу од 400.000,00 динара; 

7.СКУД „Извор“ Станишић за пројекат „Да нам извор не 
пресахне“ у износу од 70.000,00 динара; 

8. ЗУС „Коријени“,Сомбор за пројекат „Годишњи 
програм“ у износу од 90.000,00 динара; 

9. СКУД “Извор“ Станишић за пројекат „Очување 
традиционалног народног стваралаштва српског народа“ у износу од 
300.000,00 динара; 

10. КУД  “Вук Караџић“ Чонопља за пројекат „Нашој деци 
да знају ко су им преци“ у износу од 300.000,00 динара; 

11.УГ “Бодрог“Бачки Моноштор за пројекат „Ликовна 
колонија Дондо 2019.“ у износу од 50.000,00 динара; 

12. УГ “Подунав“ Бачки Моноштор за пројекат 
„3.фотосафари Бачки Моноштор“ у износу од 50.000,00 динара; 

13. УГ“Подунав“ Бачки Моноштор за пројекат 
„Традиција+природа= Моноштор“ у износу од 60.000,00 динара; 

14. УГ “Бодрог„ Бачки Моноштор за пројекат „Бодрог фест 
2019“ у износу од 1.000.000.00 динара; 

15. ХКПД „С.С.Крањчевић“ Бачки Брег за пројекат 
„Фестивал тамбуре и фолклора Микини дани“ у износу 50.000,00 
динара; 

16. ХКПД „С.С.Крањчевић“ Бачки Брег за пројекат 
„Годишњи програм удружења“ у износу 200.000,00 динара; 

17. Изворна група  „Петрова Гора“ Кљајићево за пројекат  
„Фестивал изворног певања“  у износу од 60.000,00 динара; 

18. КУД „Арањ Јанош“ Чонопља за пројекат „Петоспег“ у 
износу од 70.000,00 динара; 

19. КУД „Арањ Јанош“ Чонопља за пројекат „Годишњи 
програм-пионирска група“ у износу од 90.000,00 динара; 

20. КУД „Растинско коло“ за пројекат „Очување 
традиције“ у износу од 60.000,00 динара; 

21. КУД “Петефи Шандор“ Бездан за пројекат „Припрема 
представе и гостовање“ у износу од 100.000,00 динара; 

22. ХКД “Владимир Назор“ Станишић за пројекат 
„Икавица-говор шокачких, буњевачких, личких, босанских, 
далматинских и херцеговачких Хрвата“ у износу од 40.000,00 динара; 

23. ХКД “Владимир Назор“ Станишић за пројекат „11. 
сазив међународне ликовне колоније Иван Гундулић Ћисо –Далмата“ 
у износу од 30.000,00 динара; 

24. Музичко друштво „Музика Вива“ Светозар Милетић 
„Све боје музике“ у износу од 70.000,00 динара; 

25. Друштво српско-руског пријатељства Сомбор за 
пројекат „Дани руске културе“ у износу од 40.000,00 динара; 

26. УГ „Буњевачко коло“ Сомбор за пројекат „Буњевачка 
Дужионица 2019“ у износу од 250.000,00 динара; 

27. УГ „Буњевачко коло“ Сомбор за пројекат „Програмске 
активности удружења у 2019.“ у износу од 200.000,00 динара; 

28.СКУД  „Ђурђевак“ Кљајићево за пројекат „Редован рад, 
план рада удружења“ у износу од 500.000,00 динара; 

29.СКУД „Ђурђевак“ Кљајићево за пројекат  
„Ђурђевдански фестивал фолклора“ у износу од 70.000,00 динара; 

30. УГ „Пулс“  Бездан  за пројекат „Tројни сусрети 2019“ у 
износу од 100.000,00 динара; 

31. УГ „Пулс“ Бездан за пројекат „Подунавски дани 
културе 2019“ у износу од 70.000,00 динара; 

32. Фото кино и видео клуб „Рада Крстић“ Сомбор за 
пројекат „61. клупска изложба и 5. изложба фотографија“ у износу од 
80.000,00 динара; 

33. МКПЗ Стапар за пројекат „Радујмо се, растимо у 
нашем селу уз песму и игру“ у износу од 330.000,00 динара 

34. МКПЗ Стапар за пројекат „Очување народне традиције 
Срба староседелаца“ у износу од  70.000,00 динара; 

35.УГ „Норма“ за пројекат „Штампање монографије-У том 
Сомбору...град у призми столећа“ у износу од 1.000.000,00 динара; 

36. Градски народни оркестар „Споменар“ Сомбор за 
пројекат „Чувари најлепших народних тонова“ у износу од 60.000,00 
динара; 

37. УГ „Натура“ Бачки Брег  за пројекат „700 година 
Бачког Брега“ у износу од 250.000,00 динара; 

38. КУДХ „Бодрог“ Бачки Моноштор за пројекат 
„Неговање, очување, презентација и популаризација традиције 
културне баштине  Шокаца, Бачког Моноштора за 2019. годину“ у 
износу од 250.000,00 динара; 

39. КУДХ „Бодрог“ Бачки Моноштор за пројекат 
„Међународни маријански пучки фестивал „ у износу од 70.000,00 
динара;  

40.УГ „Урбани шокци“ Сомбор за пројекат „Дани хрватске 
културе о Шокцима је рич“ у износу од 60.000,00 динара; 

41. Друштво за борбу против рада Сомбор за пројекат „50 
година удружења-Свечана академија“ у износу од 140.000,00 динара; 

42. МКУД „Петефи Шандор“ Телечка за пројекат 
„Годишњи програм  у 2019. годину“ у износу од 250.000,00 динара; 

43. Храм св.великомученика Георгија Сомбор за пројекат 
„Божић у Сомбору“ у износу од 50.000,00 динара; 

44.Аоцијација за развој Западнобачког округа 
„Подунавље“ Дорослово за пројекат  „Посвећење новог хлеба, дан 
Светог Стјепана“ у износу од 250.000,00 динара; 

45.УГ „Тромеђа“ Сомбор за пројекат „Руски кадети у 
Сомбору“ у износу од 120.000,00 динара; 

46. МКУД „Мориц Жигмонд“ Дорослово за пројекат 
„Годишњи програм удружења“ у износу од 120.000,00 динара; 

47. ГКУД „Раванград“ Сомбор за пројекат „Очување 
културног блага Срба староседелаца у Сомбору“ у износу од 
600.000,00 динара; 

48. ГКУД „Раванград“ Сомбор за пројекат „Певачка 
радионица израде оглавља Срба (Бачвана) староседелаца“ у износу од 
70.000,00 динара; 
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49. Хуманитарно удружење Немаца „Герхард“ Сомбор за 
пројекат „Пети прекогранични позоришни фестивал на немачком 
језику“ у износу од 100.000,00 динара; 

50. ГКУД „Сомбор“ за пројекат „Годишњи план рада у 
2019. години“ у износу од 90.000,00 динара; 

51. УЛС „Ликовна група 76“ Сомбор за пројекат 
„Годишњи програм рада удружења“ у износу  од 80.000,00 динара; 

52.ХКУД „Владимир Назор“ Сомбор за пројекат „Назор 
чувар баштина сомборских Хрвата“ у износу од 60.000,00 динара; 

53. ХКУД „Владимир Назор“ Сомбор за пројекат „85. 
Дужионица у 2019“ у износу од 250.000,00 динара; 

54. ХКУД „Владимир Назор“ Сомбор за пројекат 
„Програмске активности удружења у 2019“ у износу од 200.000,00 
динара; 

55. УГ „Дуга“ Колут за пројекат „ Годишњи програм 
удружења“ у износу од 90.000,00 динара. 

 
III  Средства из тачке 3. овог Решења преносе се на основу 

одобреног финансијског плана и Уговора о финансирању, који 
закључује Градоначелник са организацијом/ удружењем грађана  који 
су носиоци пројеката за која су опредељена средства и којим се 
ближе дефинишу међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 
IV  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у "Службеном листу града Сомбора", а списак одобрених 
пројеката на званичном сајту града Сомбора. 

 
 

РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  401-311/2019-II                                 
Дана: 05.03.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
          С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
 
 

33. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/2014 - др.закон и 
101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 9. Статута 
града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" бр. 2/2019), члана 15. 
Правилника о финансирању и суфинансирању пројеката/ програма 
удружења грађана која су од јавног интереса за град Сомбор („Сл. 
лист Града Сомбора“ број 8/2017) и Одлуке о буџету града Сомбора 
за 2019. годину („Сл.лист града Сомбора“ бр. 23/18) доносим следеће 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I  УТВРЂУЈУ СЕ удружења грађана из области социјалне 
и здравствене заштите којима се додељују средства опредељена 
Одлуком о буџету града Сомбора за 2019. годину, у оквиру раздела 3, 
глава 3.35, програмска класификација 0901-0003, функција 090, 
позиција 307, економска класификација 481 - суфинансирање 
пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите, у 
износу од 4.000.000,00 динара, на следећи начин: 
 

1. СУБНОР  Сомбор за пројекат „Помоћ борцима НОР-а и 
борцима рата 1991-1999“, у износу од 100.000,00 динара 

2. Удружење грађана за развој и унапређење 
терапијског, педагошког и рекреативног јахања “Грива“ Сомбор 
за пројекат „Терапијско јахање 2019“ - програм унапређења 
психосоцијалног статуса деце са сметњама  у развоју, у износу од 
300.000,00 динара 

3. Савез глувих и наглувих организације Сомбор  за 
пројекат „Хитна асистенција“, у износу од 350.000,00 динара 

4. Удружење за помоћ МНРО Града Сомбора за пројекат 
„Златне руке“, у износу од 50.000,00 динара 

5. Удружење ратних војних инвалида Града Сомбора за 
пројекат „Активно 2019“, у износу од 90.000,00 динара 

6. Друштво инвалида за церебралну и дечију парализу 
„Сомбор“ за пројекат „Да будемо једнаки“ - особе са инвалидитетом 
као равноправни чланови друштва, у износу од 150.000,00 динара 

7. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида 
града Сомбора за пројекат „Искорак у бољи живот путем подршке и 
разумевања“, у износу од 110.000,00 динара 

8. Удружење ратних војних инвалида и породица палих 
бораца општине Сомбор, за пројекат „Напред 2019“, у изосу од 
50.000,00 динара 

9. НВО „Женска алтернатива“  за пројекат „Одржање, 
унапређење и развој постојећих услуга социјалне заштите деце и 

жена у ризику од породичног насиља према Стратегији развоја 
социјалне заштите Сомбор“, у износу од 100.000,00 динара 

10. Удружење слепих Сомбор за пројекат „Наше место 7“, 
у износу од 600.000,00 динара 

11. Удружење љубитеља коња “Западна Бачка“ Сомбор 
за пројекат „Шешир накриви и лагано живи“, у износу од 100.000,00 
динара 

12. Друштво подводних активности „Сомбор“ за 
пројекат „Обука жена за ронилачке способности“, у износу од 
70.000,00 динара  

13. Удружење оболелих од мултипле склерозе “Западна 
Бачка“ Сомбор за пројекат „Палета срца 2019 и 20 година 
постојања“, у износу од 200.000,00 динара 

14. Удружење за подршку особама са аутизмом 
„Маслачак“ Сомбор за пројекат „Желим да знам - шта је аутизам“, у 
износу од  200.000,00 динара 

15. УГ „Психозон“ за пројекат „Клуб менталног здравља“, 
у износу од 200.000,00 динара 

16. Градско удружење пензионера Сомбор за пројекат 
„Побољшање здравља и подстицање активног живота генерације 
55+“, у износу од 480.000,00 динара 

17. Покрет малих људи Србије за пројекат „Ја нисам 
патуљак, ја нисам кепец, ја имам своје име“, у износу од 150.000,00 
динара 

18. Коло српских сестара Сомбор за пројекат „Хуманост 
у прави час“, у износу од 200.000,00 динара 

19. Сомборски едукативни центар за пројекат „Школа 
добре воље - волонтер/ка на услузи“, у износу од 200.000,00 динара 

20. Друштво за борбу против рака Сомбор за пројекат 
„Центар Здравка у 50 слика“, у износу од 300.000,00 динара 

 
II ОДБАЦУЈE СЕ  пројекат УГ Едукативни центар 

„Кристина“ - „Све што треба да знате о вршњачком насиљу, 2019“, 
због непотпуне документације. 

 
III ОДБИЈАЈУ СЕ следећи пројекти:  

 
1. Центар за развој заједнице ЛИНК, пројекат 

„Бициклом до осмеха - за Сигурну кућу“  
2. Асоцијација жена Републике Србије - Окружни, 

општински и градски одбор ЗБО Сомбор, пројекат „Исхрана и 
здравље“ 

3. Удружење ветерана - ратних инвалида ратова од 
1990- Града Сомбора, пројекат „V фаза уређења објекта за 
рехабилитацију и рекреацију чланова удружења ветерана - ратних 
инвалида ратова од 1990. г. Града Сомбора, пројекат: Постављање 
монтажно-демонтажног објекта за боравак и активности чланова 
удружења и њихових породица током зиме и целе године“ 

4. Општинска организација инвалида рада, пројекат 
„Подизање квалитета живота и активизма инвалида рада кроз 
стицање нових вештиина и креативних радњи и знања преко 
креативних радионица едукативних и креативних трибина“ 

5. Удружење бораца ратова 1990-1999 „Осма 
кордунашка ударна дивизија +“ Кљајићево, пројекат: „Дневни 
боравак чланова удружења и осталих грађана“ 

6. Удружење бораца и потомака ратова од 1914-1999. 
године „Кордун“ Чонопља, пројекат „Неговање традиција 
ослободилачких ратова Србије“, 
 

с обзиром да не испуњавају јавни интерес у области 
социјалне и здравствене заштите у контексту Јавним позивом 
утврђених циљева. Такође, оцењено је да из предложених програма / 
пројеката нису видљиве значајне промене које се очекују након 
њихове реализације, нити њихова развојна, институционална и 
финансијска одрживост. 
 

IV Средства из тачке 1. овог Решења преносе се на основу 
одобреног финансијског плана и Уговора о финансирању, који 
закључује Градоначелник са организацијом/удружењем грађана  који 
су носиоци пројекта за који су опредељена средства, а којим се ближе 
дефинишу међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 

V Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном листу града Сомбора", а списак одобрених 
пројеката на званичном сајту града Сомбора. 

 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  401-310/2019-II                                 
Дана: 05.03.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
          С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
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34. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 83/2014-др.закон и 
101/2016 – др Закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 9 Статута 
града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" бр. 02/19), Правилник о 
финансирању и суфинансирању програма/пројеката који су од јавног 
интереса за Град Сомбор („Сл.лист града Сомбора“, бр.08/2017),  
Одлуке о буџету града Сомбора за 2019. годину ("Сл. лист града 
Сомбора" бр. 23/18) доносим следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
       

I  УТВРЂУЈУ СЕ удружења грађана која негују идентитет 
националних мањина- националних заједница  којима се додељују 
средства предвиђена у раздела 3  глава    3.4  позиција 37 функција 
112 економска класификација 481 програмска класификација 0602 - 
0007 Одлуке  о буџету града  Сомбора за 2019. годину за 
финансирање реализације програма /пројеката која доприносе 
општем развоју локалне заједнице 
 

1. Хрватско културно друштво „ Владимир Назор“ 
Станишић  за пројекат „ Стручни скуп  „Савезна колонизација  1945-
46. Хрваат из Хрватске БИХ у    Војводини“ у износу од 50.000,00 
динара 

2. УГ „УРБАНИ ШОКЦИ“ Сомбор за пројекат „РИ(је)Ч И 
СЛИКА “ у износу од 270.000,00 динара 

3. УГ БУЊЕВАЧКИ МЕДИА ЦЕНТАР СОМБОР за 
пројекат “ Млади Буњевци у Сомбору у износу од 140.000,00 динара 

4. Хуманитарно удружење Немаца „Gerhard“ Сомбор за 
пројекат „ Стварање услова за презентацију немачке националне 
традиције - израде делова ношњи“ у износу од 90.000,00 динара 

5. ХКУД ВЛАДИМИР НАЗОР  СОМБОР за пројекат 
„МИРОЉУБ“ –лист ХКУД „ВЛАДИМИР НАЗОР“ СОМБОР у 
износу од 270.000,00 динара 

6. Асоцијација за развој Западнобачког округа 
„Подунавље“ Дорослово за пројекат „Унапређење афирмације 
мађарске националне мањине у Западнобачкој регији“ у износу од 
250.000,00 динара 

7. Мађарска грађанска касина Сомбор „Фолклор без 
граница“ у износу од 100.000,00 

8. УГ Буњевачко коло Сомбор за пројекат Књига – 
„Раванградска сновиђења међ белим фирангама“ у износу од 
340.000,00 динара 

9. Буњевачки Културни Центар „Лемешки Буњевци“ 
Светозар Милетић за пројекат “Лемешка јесен 2019“ у износу од 
70.000,00 динара 

10. Удружење грађана дечији кутак „Куцко“ Дорослово за 
пројекат „ Уређивање и одржавање врб портала“ у износу од 
330.000,00 динара 

11. Хрватска удруга грађана „ Безданска марина“ Бездан за 
пројекат „ 1. Сазив међународне ликовне колоније Безданска марина“ 
у износу од 30.000,00 динара 

12. Културно – уметничко друштво Хрвата „ Бодрог“ 
Бачки Моноштор за пројекат „ Музички ангажман Хрватске глазбене 
удруге Фестивал буњевачких писама у оквиру Божићног концерта 
Весеље Ти навјешћујем у 2019.години“ у износу од 60.000,00 динара 
 
 

II    ОДБАЦУЈЕ  СЕ  следећи пројекат : 
 

1.УГ „Бодрог “ Бачки Моноштор - Пројекат “ Културно 
наслеђе Рома у слици и нотама“ - јер није испуњен општи критеријум 
 
 

III ОДБИЈА СЕ  следећи пројекат : 
 

1.Удружење „ Подиум“ Сомбор „Новости дана: Сви језици 
– једно благо“ – Конкурсна Комисија упућује  удружење“ Подиум“ 
Сомбор као  невладино и непрофитно удружење ,које  промовише 
медијске и друге вредности, да пројектом аплицира  на Конкурс за 
пројекте медијских садржаја  које расписује град Сомбор .   
 
 

IV  Средства из тачке 1. овог Решења преносе се на основу 
одобреног финансијског плана и Уговора о финансирању, који 
закључује Градоначелник са удружењем грађана  који су носиоци 
пројеката за која су опредељена средства и којим се ближе дефинишу 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 

 

 
V   Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у "Службеном листу града Сомбора", а списак одобрених 
пројеката на званичном сајту града Сомбора. 
                                                                    

 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  401-312/2019-II                                 
Дана: 05.03.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
          С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
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