
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДАСОМБОР 

Број 5 Сомбор,25.03.2019.године ГодинаХII 
 

Акта Скупштине града  
 

 
35. На основу члана 97. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Србије” број 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 ) и  члана 39. тачка 7., члана 
136.-142. Статута града Сомбора („Службени лист града Сомбора“, 
бр. 2/2019),  Скупштина  града Сомбора на  32. седници  одржаној  
25.03.2019. године донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ ГРАДА СОМБОРА 

 
 

I   УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет Одлуке 
Члан 1. 

 
Овом одлуком установљава се Локални омбудсман града 

Сомбора, као независтан и самосталан орган који штити права 
грађана. 

Овом одлуком се уређују надлежност и овлашћења, начин 
поступања и поступак одлучивања, избор и престанак дужности, као 
и друга питања од значаја за рад локалног омбудсмана. 

Сви појмови у овој одлуци употребљени у граматичком 
мушком роду подразумевају мушки и женски природни род. 

 
Надлежност локалног омбудсмана 

Члан 2. 
Локални омбудсман независно и самостално контролише 

поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, 
радњама или нечињењем органа управе или јавних служби, ако се 
ради о повреди прописа и општих аката јединице локалне 
самоуправе. 

Органи управе и јавне службе у смислу одредаба ове 
одлуке подразумевају Градску управу, Градско веће када поступа као 
другостепени орган у управном поступку, службе, јавна предузећа, 
установе и организације, као и друге организационе облике чији је 
оснивач град (у даљем тексту: орган, односно служба). 

Под појмом грађанин, у смислу ове одлуке, подразумевају 
се физичка лица, домаћи и страни држављани, као и домаћа и страна 
правна лица о чијим правима и обавезама одлучује орган, односно 
служба. 

Поред надлежности из става 1 локални омбудсман прати 
стање у органу, односно служби у циљу унапређења доброг 
управљања у граду и иницира измене градских прописа у складу са 
статутом и овом одлуком. 

Локални омбудсман не може узети у разматрање захтев за 
покретање поступка који се односи на рад Скупштине града, 
Градоначелника и Градског већа осим ако поступа као другостепени 
орган у управном поступку. 

Локални омбудсман се посебно стара о заштити и 
унапређењу људских, грађанских и мањинских права. 

Основни принципи деловања локалног омбудсмана су 
законитост, непристрасност, независност и правичност. 

Локални омбудсман своје послове обавља у седишту а у 
посебним случајевима послове може обављати и ван седишта а када 
оцени да је то целисходно према околностима случаја. 

 
Положај локалног омбудсмана 

Члан 3. 
Локални омбудсман штити права грађана од незаконитог и 

неправилног рада органа, односно службе, када су повређени 
прописи града и за свој рад одговара Скупштини града у складу са 
овом одлуком. 

 
Независност у обављању надлежности 

Члан 4. 
 

 
Локални омбудсман не може бити позван на одговорност 

или бити кажњен за изнето мишљење или радње предузете у 
обављању својих надлежности утврђених овом одлуком. 

 
Поступање локалног омбудсмана 

Члан 5. 
 

Локални омбудсман поступа поводом притужби грађана 
који тврде да су им актом органа, односно службе, повређена права и 
слободе и по сопственој иницијативи. 

 
Непристрасност локалног омбудсмана 

Члан 6. 
 

Локални омбудсман је дужан да води поступак 
непристрасно. 

 
Седиште 
Члан 7. 

 
Седиште локалног омбудсмана је у Сомбору, Трг цара 

Уроша број 1. 
 

Печат 
Члан 8. 

 
Локални омбудсман у свом раду користи печат. 
Печат је округлог облика,пречника 60 мм, садржи грб 

Републике Србије око кога је исписан текст: Република Србија, 
Аутономна Покрајина Војводина, Град Сомбор, Локални омбудсман 
града Сомбора, Сомбор, исписан на српском језику, ћириличном и 
латиничном писму и на мађарском језику и писму. 
 
 

II   ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ 
 

Избор и трајање мандата 
Члан 9. 

 
Локалног омбудсмана бира и разрешава Скупштина града 

на предлог одборничке групе или најмање једне трећине одборника, 
већином гласова од укупног броја одборника. 

Локални омбудсман се бира на период од пет година и 
може поново бити биран.  

Поступак за избор локалног омбудсмана започиње 
најкасније 90 дана пре истека мандата претходног локалног 
омбудсмана. Уколико због кашњења у процедури или из било ког 
разлога  избор не буде извршен на време, локални омбудсман 
наставља да врши функцију до новог избора.   

 
Услови за избор 

Члан 10. 
 

За локалног омбудсмана може бити изабран држављанин 
Србије који има завршен правни факултет, са раним искуством на 
правним пословима од најмање пет година, са професионалним 
искуством на пословима у области заштите људских и мањинских 
права, који није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело 
и ужива највиши  морални и професионални углед у својој средини. 

Локални омбудсман не може бити члан политичке странке 
и не може обављати ниједну јавну функцију нити било коју 
професионалну делатност.  

 
Свечана изјава 

Члан 11. 
 

При ступању на дужност, локални омбудсман пред 
Скупштином града даје свечану изјаву која гласи: 
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„Заклињем се да ћу своје дужности извршавати сагласно 
Уставу, закону и Статуту. Штитићу права грађана савесно, 
непристрасно и одговорно и у свом раду ћу се придржавати начела 
законитости, правичности и морала.“ 
 

Ступање на дужност 
Члан 12. 

 
Сматра се да је локални омбудсман ступио на дужност 

даном давања свечане изјаве, осим ако решењем о избору није 
одређен неки други датум ступања на дужност. 

Ако локални омбудсман без оправданог разлога не ступи 
на дужност у року од 30 дана од дана давања свечане изјаве, или од 
дана који је решењем одређен као дан ступања на дужност, сматра се 
да није изабран и у том случају се покреће поступак за избор новог 
локалног омбудсмана. 

 
Неспојивост функција 

Члан 13. 
 

Функција локалног омбудсмана је неспојива са вршењем 
било које друге јавне функције или професионалне делатности, са 
чланством у политичким партијама и бављењем другом делатношћу 
и послом, који би могао утицати на његову самосталност и 
независност, осим у области научноистраживачког рада, образовања, 
спорта или уметности. 

Локални омбудсман има положај функционера у смислу 
закона којим се уређује спречавање сукоба интереса у вршењу јавних 
функција и на њега се примењују одредбе тог закона. 

Локални омбудсман не може давати изјаве политичке 
природе. 

 
Престанак функције 

Члан 14. 
 

Локалном омбудсману престаје функција: 
1. истеком мандата 
2. смрћу 
3. на лични захтев 
4. трајним губитком радне способности 
5. ако изгуби држављанство Србије 
6. ако буде правноснажно осуђен за учињено кривично 

дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци 

7. ако не престане или почне да обавља функцију, 
делатност или посао из члана 13 ове одлуке 

8. разрешењем због нестручног или несавесног 
обављања функције 

 
Разлоге за престанак функције из става 1 тачке од 1 до 7 

овог члана утврђује надлежно скупштинско радно тело и о томе 
обавештава Скупштину града, која констатује престанак функције 
локалног омбудсмана. 

 
Разрешење 

Члан 15. 
 

Локални омбудсман може бити разрешен ако нестручно 
или несавесно обавља своју функцију, уз обавезно претходно 
упозорење којим му се указује на неправилности у раду и даје рок за 
отклањање наведених неправилности. 

Нестручност и несавесност у обављању функције може се 
констатовати само у случају уколико се ради о вишеструким и тежим 
повредама правила струке у поступању локалног омбудсмана. 

Локални омбудсман може да се на седници Скупштине 
града на којој се одлучује о његовом разрешењу, обрати 
одборницима. 
 

Суспензија 
Члан 16. 

 
Скупштина града, на предлог Градоначелника, може донети 

одлуку о суспензији локалног омбудсмана у случају: 
1. ако је против њега одређен притвор и то за време трајања 

притвора, и 
2. ако је осуђен за кривично дело које га чини неподобним за 

обављање функције, а пресуда још није постала 
правоснажна и то до правоснажности пресуде. 

 
Скупштина града доноси одлуку о суспензији локалног 

омбудсмана већином гласова од укупног броја одборника.  

III  НАДЛЕЖНОСТ 
 

Послови 
Члан 17. 

 
Локални омбудсман обавља следеће послове: 
– прати остваривање људских и мањинских права и даје 

препоруке за унапређење људских и мањинских права; 
– прикупља информације о примени закона и других 

прописа из области људских права и права на локлану 
самоуправу;  

– саставља годишњи извештај о остваривању, поштовању и 
унапређењу људских и мањинских права;  

– обавештава ширу јавност о кршењу људских и мањинских 
права; 

− прима и испитује представке, које се односе на повреду 
људских и мањинских права;  

− посредује у мирном решавању спорова везаних за кршења 
људских права; 

− иницира покретање одговарајућих поступака пред 
надлежним органима у случају кршења људских права; 

− организује и учествује у организовању стручних састанака, 
саветовања и кампања информисања јавности о питањима 
значајним за остваривање људских и мањинских права;  

− иницира и подстиче образовање о људским правима у свим 
областима живота;  

− поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где 
постоји сумња о постојању кршења права грађана од 
стране органа, односно службе;  

− прати примену међународних стандарда о људским 
правима на територији града; 

− остварује непосредну сарадњу са Заштитником грађана 
Републике Србије, Покрајинским заштитником грађана-
омбудсманом, као и другим републичким и покрајинским 
органима и поспешује сарадњу између подручних органа 
државне управе и носилаца јавних овлашћења из делокруга 
Републике Србије и грађана, на територији града;  

− организује и учествује у организацији и припреми 
саветовања о остваривању и поштовању људских права и 
забрани дискриминације; 

− сарађује и размењује искуства са другим институцијама 
омбудсмана и другим органима и организацијама који се 
баве заштитом и унапређењем људских права у земљи и 
иностранству; 

− сарађује са медијима у циљу унапређења људских и 
мањинских права на територији општине, обавештавања 
грађана о своме раду и другим питањма од значаја за 
вршење функције локалног омбудсмана; 

− доноси акте којима уређује питања везана за 
функционисање, рад и унутрашњу организацију  

− обавља друге послове у складу са законом и прописима 
града. 

 
Иницирање доношења нових или промену постојећих прописа 

Члан 18. 
 

Ради унапређења и усклађивања прописа са стандардима у 
области људских права, локални омбудсман је овлашћен да иницира 
Скупштини града и другим надлежним органима доношење нових и 
промену постојећих прописа. 

Надлежни органи обавезни су да разматрају иницијативе 
које поднесе локални омбудсман. 

Локални омбудсман иницијативе из става 1 и 2 овог члана 
може дати и у форми нацрта или предлога акта чије доношење или 
усклађивање предлаже.  

О предлозима градских прописа и општих аката 
Скупштине града који имају утицаја на остварење и заштиту људских 
права и односе органа града и грађана, Скупштина је дужна да 
прибави мишљење локалног омбудсмана. 

 
Присуство и учешће локалног омбудсмана у раду Скупштине 

Члан 19. 
 

Локални омбудсман може да присуствује свим седницама 
Скупштине града и њених тела и Градског већа и има право да 
учествује у скупштинској расправи када се расправља о питањима из 
његове надлежности. 

 
Обавезни пријем локалног омудсмана 

Члан 20. 
 



Страна 57  Службени лист града Сомбора Број 5– 25.03.2019. 
 

Сви функционери, органи, односно службе дужни су да 
приме локалног омбудсмана на његов захтев. 

 
 

IV  ПОСТУПАК 
 

Покретање поступка 
Члан 21. 

 
Локални омбудсман поступа по притужби лица које сматра 

да му је актом, радњом или нечињењем органа, односно службе 
повређено неко право или по сопственој иницијативи. 

Притужба се може поднети када су исцрпљена редовна 
правна средства или када против акта на који се притужба односи не 
постоје редовна правна средства, или би за подносиоца могла 
наступити велика и непоправљива штета ако би се сачекало окончање 
поступка по правном средству. 

 
Подносилац притужбе 

Члан 22. 
 

Било које лице које сматра да му је актом или радњом 
органа, односно службе повређено неко право може упутити 
притужбу локалном омбудсману. 

Притужбу у име лица из става 1 може поднети његов 
наследник, законски заступник или пуномоћник. 

Притужбу у име лица из става 1 може поднети и удружење 
грађана или невладина организација, уз овлашћење тог лица. 

 
Садржина притужбе 

Члан 23. 
 

Притужба се подноси у писаном облику, укључујући све 
облике електронске комуникације или усмено на записник код 
локалног омбудсмана и не подлеже плаћању таксе. 

 
У притужби се наводе: 
- лични подаци подносиоца (име, презиме, адреса), 
- орган, односно служба на чији се рад односи,  
- околности конкретног случаја,  
- чињенице и докази који поткрепљују наводе из захтева, 
- подаци о томе која правна средства је подносилац већ 

користио. 
 

Рок за подношење притужбе 
Члан 24. 

 
Притужба се подноси у року од годину дана од дана 

достављања коначног управног акта, односно од предузимања 
последње радње на коју се притужба односи. 

Притужба се може поднети и пре наступања коначности 
акта ако би чекање на коначни управни акт подносиоцу притужбе 
нанело ненадокнадиву штету или уколико се процени да би 
поступање по притужби допринело заштити права подносиоца 
притужбе. 

Језик притужбе 
Члан 25. 

 
Притужба се подноси на српском језику или на језику 

националне мањине који је у службеној употреби на територији 
града.  

Трошкови поступка 
Члан 26. 

 
Поступак пред локалним омбудсманом је бесплатан за 

подносиоца притужбе. 
Тајност података 

Члан 27. 
 

Поступак пред локалним омбудсманом није јаван.  
Локални омбудсман је дужан да и након престанка мандата 

чува тајност података до којих је дошао у свом раду. 
 

Рок за поступање по притужби 
Члан 28. 

 
Локални омбудсман је дужан да поступи по притужби у 

року од 30 дана од подношења притужбе. 
 

Одбацивање притужбе 
Члан 29. 

 
Локални омбудсман може одбацити притужбу ако утврди: 
1. да не садржи податке на основу којих се подносилац 

притужбе може са сигурношћу одредити (анонимни 
захтев); 

2. да не садржи друге прописане податке, а подносилац не 
допуни притужбу ни у примерено датом накнадном року;  

3. да се односи на рад републичких или покрајинских органа 
(и служби) или органа и служби друге јединице локалне 
самоуправе; 

4. да се односи на рад Скупштине града или Градоначелника 
или Градског већа када не решава у управном поступку у 
другом степену о правима и обавезама грађана; 

5. да је поднета после протека рока из члана 24; 
6. да се ради о поновљеној притужби која не садржи нове 

наводе и чињенице које их поткрепљују;  
7. да подносилац притужбе није искористио редовна правна 

средства против акта на који се притужба односи, осим ако 
би за подносиоца притужбе могла наступити велика штета 
ако би се сачекало на окончање поступка по правном 
средству; 

8. и у другим случајевима када се притужба не односи на рад 
органа, односно служби; 

 
 У ситуацији из тачке 1 става 1 овог члана, локални 
омбудсман може покренути поступак по сопственој иницијативи, ако 
притужба указује да постоје озбиљни разлози за покретање поступка. 

Ако се ради о разлогу из тачке 3 става 1 овог члана,  
локални омбудсман ће доставити такву притужбу без одлагања 
Заштитнику грађана РС, односно Покрајинском заштитнику грађана-
омбудсману или локалном омбудсману. 

Локални омбудсман може да одлучи да покрене поступак и 
у случају из тачке 5 става 1 овог члана,  ако оцени да околности 
случаја на који се притужба односи, тежина последице или друге 
околности оправдавају покретање поступка. 

Ако одбаци притужбу, осим кад је захтев анониман, 
локални омбудсман ће у писменој форми образложити разлоге за 
његово одбацивање и подносиоцу притужбе дати савет о другим 
могућностима за остваривање заштите. 

Против одлуке локалног омбудсмана о одбацивању 
притужбе не могу се користити правна средства.  

 
Покретање поступка 

Члан 30. 
 

Ако не одбаци притужбу, локални омбудсман покреће 
поступак и о томе обавештава подносиоца притужбе и орган, односно 
службу на чије поступање се односи притужба. 

 
Одговор на притужбу 

Члан 31. 
 

Орган, односно служба је дужна да достави одговор на 
притужбу у року који одреди локални омбудсман, а који не може 
бити краћи од 8 ни дужи од 30 дана од дана пријема обавештења о 
покретању поступка из члана 30 ове одлуке. 

Ако орган, односно служба не поступи у складу са 
обавезама утврђеним овом одлуком, локални омбудсман ће о томе 
обавестити орган који врши надзор над његовим радом. 

Одговор органа, односно службе се доставља подносиоцу 
притужбе и оставља рок од 15 дана да се притужилац изјасни да ли је 
задовољан одговором органа, односно службе. 

 
Обавезе органа управе 

Члан 32. 
 

Орган, односно служба је дужна да локалном омбудсману, 
на његов захтев, стави на располагање све податке и обавештења из 
своје надлежности, без обзира на ниво тајности документа и да му 
омогући да спроведе поступак испитивања.  

Орган, односно служба је дужна да без одлагања достави 
локалном омбудсману, на његов захтев, копије свих тражених списа и 
докумената. 

Локални омбудсман може да прибавља усмене и писане 
изјаве од изабраних, именованих и постављених лица, као и 
запослених у органу, односно служби када је то потребно за 
разјашњење случаја и утврђивање чињеничног стања.  

Лица из става 3 овог члана која локални омбудсман позове 
ради разјашњења случаја и утврђивања чињеничног стања дужна су 
да се одазову позиву. 
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Достављање података 
Члан 33. 

 
Орган, односно служба од кога је локални омбудсман 

писмено затражио податке, обавештења и објашњења, дужан је да му 
те податке достави у року који он одреди, а који не може бити дужи 
од 15 дана. 

Ако орган, односно служба не поступи у складу са 
захтевом локалног омбудсмана из става 1 овог члана, он ће о томе 
обавестити орган који врши надзор над његовим радом. 

У случају из претходног става овог члана локални 
омбудсман може обавестити и Скупштину града, Градско веће, 
Градоначелника, Начелника градске управе или друге надлежне 
субјекте уколико оцени да је то целисходно за решавање случаја или 
предупређење понављања оваквих случајева. 

 
Друга лица која располажу сазнањима о случају 

Члан 34. 
 

Локални омбудсман може да прибави усмену или писану 
изјаву од сваког лица за које основано претпоставља да располаже 
сазнањима о околностима случаја који истражује. 

 
Обустављање поступка 

Члан 35. 
 

Када локални омбудсман утврди да нису повређена права 
грађана или нема других неправилности у раду, обуставиће поступак 
и обавестиће о томе подносиоца захтева и орган, односно службу 
чији је рад био предмет испитивања. 
 

Локални омбудсман може обуставити поступак, и у следећим 
случајевима:  

 ако у току поступка утврди да је орган, односно служба 
отклонила повреду или недостатке на које се односи 
притужба 

 ако је подносилац притужбе задовољан одговором органа, 
односно службе на коју се притужба односи, 

 ако подносилац притужбе не сарађује у поступку, 
 ако подносилац притужбе повуче притужбу, 
 ако утврди да је након подношења притужбе покренут 

други одговарајући поступак за заштиту права 
 
Против одлуке из става 1 и 2 овог члана,  не могу се 

користити правна средства. 
 

Мишљења, предлози и препоруке 
Члан 36. 

 
Ако локални омбудсман у поступку утврди постојање 

повреде права лица или друге неправилности у раду органа, односно 
службе, сачиниће одговарајуће мишљење, предлоге и препоруке и о 
томе обавестити орган, односно службу на чији се рад то односи. 

Орган, односно служба, коме је локални омбудсман упутио 
мишљење, предлог или препоруку дужан је да обавести локалног 
омбудсмана о мерама које је предузео најкасније у року од 15 дана, 
или у другом примереном року који одреди локални омбудсман, од 
дана пријема мишљења, предлога или препоруке. 

Ако орган, односно служба не обавести локалног 
омбудсмана о предузетим мерама или ако локални омбудсман сматра 
да предузете мере нису одговарајуће, о непоступању органа, односно 
службе ће обавестити орган који врши надзор над његовим радом, 
Скупштину града, Градоначелника и Градско веће. 

 
Садржина мишљења, предлога и препорука 

Члан 37. 
 

У свом мишљењу, предлогу и препоруци локални омбудсман 
може: 

1. предложити органу, односно служби да отклони 
недостатке који су примећени у раду са предлогом 
конкретних мера; 

2. предложити органу, односно служби да поново спроведе 
поступак уз уважавање његових препорука; 

3. предложити покретање дисциплинског поступка против 
службеног лица у органу, односно служби за којег је 
утврђено да је одговорно за кршење права грађана или које 
је ометало поступак пред локалним омбудсманом;  

4. обавестити надлежни орган о постојању елемената 
прекршајне или кривичне одговорности службеног лица у 
циљу покретања одговарајућег поступка; 

5. предложити надлежном органу покретање поступка за 
разрешење функционера града или службеника ако је у 
његовом раду установио неправилност која је довела до 
тешких и систематских кршења људских права и слобода;  

6. дати препоруке и предлоге органу, односно служби за 
унапређење њиховог рада и односа са грађанима.  

 
Поступање по сопственој иницијативи 

Члан 38. 
 

У случајевима када локални омбудсман поступа по 
сопственој иницијативи, поступак се спроводи у складу са чл. 30-37 
ове одлуке. 
 

Друга правила поступања 
Члан 39. 

 
Уколико локални омбудсман процени да је то целисходно 

из разлога брже, ефикасније или потпуније заштите права 
подносиоца притужбе, може одступити од правила поступка 
утврђених одредбама члана до 21 до 38, односно може поједине 
радње предузети и неформално и непосредно према органу односно 
служби код које је настала повреда права грађанина, односно на чије 
поступање се притужба односи. 

 
V   ИЗВЕШТАЈИ 

 
Годишњи извештај 

Члан 40. 
 

Локални омбудсман подноси Скупштини града једном 
годишње, најкасније до краја марта за претходну годину, извештај о 
остваривању, поштовању и унапређењу људских права и правној 
сигурности у коме износи општу оцену о раду органа, односно 
служби са становишта стања заштите људских права и слобода, 
положаја рањивих група, као и уочене пропусте и мере које предлаже 
за њихово отклањање. 

Извештај садржи нарочито број и структуру притужби, 
општу оцену рада органа, односно служби са становишта примене 
прописа, уочене пропусте и препоруке, мишљења и предлоге за 
њихово отклањање, као и критике и похвале појединим органима, 
односно службама и функционерима. 

Извештај може да садржи и иницијативе за измену или 
доношење појединих прописа ради отклањања недостатака и 
ефикаснијег рада органа, односно служби. 
Извештај такође може да садржи и друге податке или чињенице за 
које локални омбудсман сматра да је целисходно да се са истима 
упозна Скупштина града или јавност. 
 

Ванредни извештаји 
Члан 41. 

 
Локални омбудсман по потреби може подносити ванредне 

извештаје Скупштини града, којима указује на нарочито озбиљне 
случајеве повреде права грађана, систематска кршења људских права 
или на проблеме у раду органа, односно служби. 

Извештаје локалног омбудсмана из члана 40 и 41 
Скупштина града разматра на првој наредној седници. 

На седници Скупштине града о извештају локалног 
омбудсмана се не гласа. 

 
Објављивање извештаја 

Члан 42. 
 

Извештаји локалног омбудсмана се објављују у службеном 
гласилу или на интернет страници општине. 
 

Информисање јавности 
Члан 43. 

 
Средства јавног информисања, чији је оснивач град 

Сомбор или у чијем финансирању учествује град Сомбор, дужни су 
да објаве саопштења за јавност л окалног омбудсмана и то најкасније 
у року од 48 часова ако су у питању електронски медији или у 
наредном издању ако су у питању штампани медији. 

 
Средства за рад 

Члан 44. 
 

Средства за рад локалног омбудсмана се обезбеђују у 
буџету града. 
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Плата 
Члан 45. 

 
Локални омбудсман има право на плату и друга права по 

основу рада, у складу са прописима о платама у органима локалне 
самоуправе. 

Локални омбудсман, права из радног односа остварује у 
градској управи у складу са актима који се односе на функционере у 
градској управи. 

О радноправним питањима локалног омбудсмана одлучује 
надлежно радно тело одређено пословником Скупштине града . 
 
 

VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Рокови за спровођење одлуке 
Члан 46. 

 
Заштитник грађана за територију града Сомбора наставља 

са радом као локални омбудсман до истека мандата на који је 
изабран. 

Градска управа ће обезбедити просторне, материјалне и 
техничке услове за рад Локалног омбудсмана у складу са одредбама 
ове одлуке у року од три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Ступање на снагу 

Члан 47. 
Ова  одлука ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  

објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.  
 

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  020-4/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 
 
 

36. На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама 
(„Сл.гласник РС“, бр.107/12) и 39. Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 32. 
седници одржаноj 25.03.2019. године, донела  
 

ОДЛУКА 
О ОБРАЗОВАЊУ 

САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА 
 

Члан 1. 
 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за миграције града Сомбора.  
 

Члан 2. 
 

Чланове Савета чине Градоначелник који је председник 
Савета по функцији и заменик градоначелника, као и представници 
Полицијске управе Сомбор, Центра за социјални рад Сомбор, 
Црвеног крста Сомбор, Националне службе за запошљавање, Дома 
здравља „Др.Ђорђе Лазић“ Сомбор, Завода за јавно здравље Сомбор, 
Повереник за послове збрињавања миграната, службеник Градске 
управе на пословима ванредних ситуација и одбране и шеф Службе 
за заједничке послове Градске управе града Сомбора.  
 

Члан 3. 
 

Решење о именовању чланова Савета за миграције града 
Сомбора, на предлог институција из члана 2. ове Одлуке, доноси 
Градоначелник града Сомбора.  

 
Члан 4. 

 
ЗАДАЦИ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ СУ: 
- Да на недељном нивоу прати и извештава 

Комесаријат за избеглице и миграције о: броју 
пристиглих миграната на територију Града Сомбора, 
дужини њиховог задржавања и правцима даљег 
кретања преко свог окружног координатора, као и да 
прати и врши процену ситуације на терену; 

- Да предузме активности за стварање услова за 
благовремено реаговање у случају да се већи број 
миграната дуже време задржава на територији Града 
Сомбора; 

- Да пронађе адекватан простор за оснивање 
транзитних прихватних станица у случају потребе уз 
обавезне консултације са Комесаријатом за избеглице 
и миграције; 

- Да идентификује објекте за евентуални смештај 
миграната на територији Града Сомбора уз обавезне 
консултације са Комесаријатом за избеглице и 
миграције (да утврди власника, капацитет, стање и 
инфраструктурну опремљеност објекта, као и процену 
средстава која треба уложити да би се објекат довео у 
функцију); 

- Да одреди лица испред свих надлежних институција 
која ће бити задужена за поједине мере у случају 
повећаног прилива миграната; 

- Да, уколико је потребно, предузму потребне мере на 
хигијенској, санитарној , социјалној и свакој другој 
врсти заштите миграната и становништва; 

- Да своје активности координира са Комесаријатом за 
избеглице и миграције, 

- да, у случају потребе, на захтев Комесаријата, 
омогући да повереници за избеглиице и миграције и 
радници у повереништвима буду стављени на 
располагање Комесаријату за избеглице и миграције, 
а у складу са потребама и распоређени на територији 
Републике Србије; 

- Да се одазову обукама које ће организовати 
Комесаријат.  
 

Члан 5. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Решење 
о образовању Савета за миграције града Сомбора бр. 02-248/2015-I од 
17.09.2015.год. и Решење о I изменама и допунама Решења о 
образовању Савета за миграције града Сомбора бр. 02-225/2016-I од 
23.06.2016. год.(„Сл. лист града Сомбора“ бр. 8/2015 и 12/2016). 

 
Члан 6. 

                                                                                                                             
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу Града Сомбора“.  
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  90-3/2019-I                                                 ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

37. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 39. 
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019) 
Скупштина града Сомбора је на 32. седници одржаној дана 
25.03.2019.год., донела 

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком доносе се Измене и допуне Плана 
генералне регулације насељеног места Светозар Милетић (у 
даљем тексту  Измене и допуне Плана генералне регулације). 
 

Члан 2. 
 

 Основни простор обраде предвиђених измена је 
грађевинско подручје насеља дефинисано Планом Генералне 
регулације за насељено место Светозар Милетић (Сл. лист Града 
Сомбора бр. 2/08).  
 По важећем ПГР-у (Сл. лист Града Сомбора бр. 2/08), 
површина грађевинског подручја насеља износи 361,99 hа, што је 
прихваћено као постојеће стање у Изменама и допунама плана. 
Пошто по планираној граници обухвата плана (у каснијем тексту) 
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површина грађевинског подручја износи 392,48 hа, уочава се 
повећање грађевинског подручја насеља од око 30,49 hа, што је 
резултат корекције границе на појединим деоницама.  
 Изменама и допунама плана генералне регулације 
насељеног места Светозар Милетић дају се корекције границе 
грађевинског подручја насеља на следећим просторима: 
- североисточни део насеља, на простору породичног становања са 
интензивном пољопривредном производњом у блоку бр. 27 – 
корекција границе са повећањем површине грађевинског земљишта; 
- југоисточни део насеља, на простору радне зоне у блоку бр. 32 – 
корекција границе са повећањем површине грађевинског земљишта; 
- југоисточни део насеља, на простору спорта и рекреације у блоку 
бр. 31 – корекција границе са повећањем површине грађевинског 
земљишта; 
- западни део насеља, на простору хиподрома у блоку бр. 21 – 
корекција границе са повећањем површине грађевинског земљишта; 
- северозападни део насеља, на простору породичног становања са 
интензивном пољопривредном производњом у блоку бр. 5 – 
корекција границе са повећањем површине грађевинског земљишта; 
- северозападни део насеља, на простору туризма и рекреације у 
блоку бр. 41 – корекција границе са смањењем површине 
грађевинског земљишта. 
 На основу горе наведеног дефинисана је нова, планирана 
граница грађевинског подручја насеља. 

 Граница грађевинског подручја почиње на северном делу 
са тачком број 1 која се налази на североисточном углу улице П. 
Шандора парцела број 2145 односно на каменом белегу број 6. Од 
тачке број 1 граница наставља јужно око 200м источном страном 
улице П.Шандора и долази до тромеђе парцела број 150, 2145 и 3656 
где се налази тачка број 2. Од тачке број 2 граница се ломи на исток и 
у дужини око 69м долази на североисточни угао парцеле број 150 где 
се на граничном белегу број 8 налази тачка број 3. Од тачке број 3 
граница се ломи према југу око 78м долази на тромеђу парцела број 
153, 159 и 6371 ту се налази тачка број 4 и гранични белег број 9. Од 
тачке број 4 граница наставља на исток и у дужини око 517м иде 
јужном страном пољског пута парц. број 6371 затим северном 
страном парцела број 207, 208, 209/2, 210, 211 и 212 и долази на 
тромеђу парцела број 212, 3661 и 3662/3 и то је уједно тачка број 5 на 
граничном белегу број 12. Од тачке број 5 граница се ломи према 
југоистоку и у дужини око 199м долази до камене белеге број 13 тј. 
на тромеђу парцела број 225, 226 и 3662/2 и ту се налази тачка број 6. 
Од тачке број 6 граница наставља на североисток око 272м долази до 
тачке број 7 која се налази на тромеђи парцела број 237, 3670 и 6382 у 
граничном белегу број 14. Од тачке број 7 граница се ломи према 
југоистоку и у дужини око 91м прати североист. страну парцела број 
237 и 236 и долази до улице И.Л. Рибара односно на тромеђу парцела 
број 236,2149 (улица) и 6382 и ту се у граничном белегу број 15  
налази тачка број 8. Од тачке број 8 граница наставља североисточно 
око 121м долази до тромеђе парцела број 4249, 4250 и 2149 и ту се на 
каменој белеги број 16 налази тачка број 9. Од тачке број 9 граница се 
ломи југоисточно и у дужини око 136м иде североисточном страном 
парцела број 2149 и 239 и долази на тромеђу парцела број 239, 5105 и 
5106 и ту се налази тачка број 10 на граничном белегу број 18. Од 
тачке број 10 граница се ломи на југозапад око 46м, долази до 
граничне белеге број 19 односно на тромеђу парцела број 239, 241 и 
5106 а то је уједно тачка број 11. Од тачке број 11 граница наставља 
југоисточно око 344м до тромеђе парцела број 252, 5109 и 5113 и ту 
се налази тачка број 12 и гранични белег број 21. Од тачке број 12 
граница се ломи на југозапад око 14м, долази на тромеђу парцела 
број 252, 253 и 5113 и гранични белег број 22, затим наставља 
југоисточно око 100м и долази до тачке 13 која се налази на тромеђи 
парцела број 259, 1531/2 и 5113. Од тачке 13 граница се ломи ка 
североистоку неправилном кривом линијом пресецајући парц.бр. 
5113, 5109, 5108, 5104, 5100, 5098, 5090, 5085/2, 5083/2, 5083/1, 5081, 
5080, 5079, 5078, 5071, 5069/2 на њихов северозападни и југоисточни 
део до тачке 14 која је удаљена 30м од најсеверније тачке парц.бр. 
5069/2 и налази се на њеној североисточној међној линији. Од тачке 
14 граница се ломи ка југоистоку пратећи исту међну линију 
дужином од 24м до тачке 14а. Од тачке 14а граница се ломи ка 
југозападу пресецајући парц.бр. 5069/2 до најсеверније тачке парц.бр. 
5069/1 и прати њену северозападну међну линију, наставља 
неправилном кривом линијом пресецајући парц.бр. 5070, 5078, 5079, 
5080, 5081, 5083/1, 5083/2, 5085/2, 5090 и 5098  и долази до 
најсеверније тачке парц.бр. 5099. Граница наставља њеном 
северозападном међном линијом, затим се ломи до најсеверније тачке 
парц.бр. 5110 пресецајући парц.бр.5100, прати северозападну међу 
парц.бр. 5110 одакле наставља пресецајући парц.бр. 5113 на њен 
северозападни и југоисточни део и долази до тачке 15 која је 8м 
удаљена од најсеверније тачке парц.бр. 1531/2.  Од тачке 15 граница 
се ломи ка југоистоку пратећи североисточну међу парцеле број 
1531/2  до камене белеге бр 23 која је у тромеђи парц.бр. 1531/1, 1532 

и 5114 где је тачка 16. Од тачке 16 граница се ломи ка североистоку у 
дужини од 14м до камене белеге бр 24 која је у најсевернијој тачки 
парц.бр. 1532 где  се налази тачка број 17. Од тачке број 17 граница 
наставља југоисточно у дужини око 361м долази до белеге број 25 
која се налази на тромеђи парцела број 1532, 5115 и 5116 а то је 
уједно тачка број 18. Од тачке број 18 граница се ломи југозападно 
изломљеном линијом у укупној дужини око 501м прати југоисточну 
страну парцела број 1532, 1536, 2150 (улица), 1537/1, 1537/2 и 5134/1 
до тачке 19 која је у тромеђи парц.бр. 5133/1, 5142 и 5134/1. Од тачке 
19 граница се ломи југоисточно пратећи југозападне међне линије 
парц.бр. 5133/1, 5132, 5126, 5125, 5122/1, 5121, затим у истом правцу 
пресеца парцелу бр. 6333 (железничка пруга за Суботицу) и парц. 
број 6425 (пољски пут) на њихов североисточни и југозападни део и 
долази до тачке број 20 која је у најзападнијој тачки парцеле 5563/1. 
Од тачке 20 граница се ломи ка североистоку пратећи југоисточну 
међну линију парцеле број 6425 (пољски пут) у дужини од 147м до 
четворомеђе парц.бр. 6425, 5563/1, 5561 и 5564 у којој се налази 
тачка 21. Од тачке 21 граница се ломи ка југоистоку пратећи 
југозападну међну линију парц.бр.5564 и у њеној најјужнијој тачки се 
ломи ка североистоку пратећи југоисточну међну линију исте 
парцеле до тачке 22 која је у тромеђи парц.бр. 5564, 5563/2 и 5943. Од 
тачке 22 граница се ломи ка југоистоку пратећи југозападну међу 
парц.бр. 5943 у дужини од 116м и долази до тромеђе парц.бр. 5943, 
5563/2 и 5944 у којој је тачка 23. Од тачке 23 граница се ломи ка 
југозападу изломљеном линијом пратећи   северозападнумеђну 
линију парц.бр. 5944, 5949, затим у истом правцу пресеца парц.бр. 
6426 (пут) и наставља северозападном страном на југозапад до 
тромеђе парцела број 6003, 6004 и 6429 и ту се налази тачка број 24. 
Од тачке број 24 граница се ломи на северозапад у дужини око 250м 
североисточном међом парцеле број 6429 до тачке 25 која се налази у 
тромеђи парц.бр.5956, 5957 и 6429. Од тачке 25 граница се ломи ка 
западу пресецајући парцелу 6429 и 6428 до најсеверније тачке канала 
6328, затим прати северну међну линију парцеле канала 6328 и 
парцеле 6438, а затим прати изломљену западну међну линију 
парцеле 6438 до тромеђе парцела 6438, 6329 и 5182 где се налази 
тачка број 26. У наставку се граница ломи према северозападу у 
дужини око 334 m иде југозападном страном парцела 5182 и 5181 и 
долази до тачке 27, која се налази на тромеђи парцела 5181, 5180 и 
5183. Од тачке 27 граница наставља североисточно око 50 m и долази 
до тачке 28, која се налази у југоисточном углу парцеле број 5177. Од 
тачке 28 граница се ломи према северозападу око 76 m и иде 
источном страном парцеле 5177, пресеца пољски пут 6439 и долази 
до парцеле пруге број 2139 где се налази тачка 29. Од тачке 29 
граница наставља југозападно око 680 m, иде јужном страном 
железничке пруге, парцела број 2139, долази на камену белегу број 
37 и ту се налази тачка број 30. Од тачке број 30 граница се ломи на 
северозапад изломљеном линијом у дужини око 1245м иде западном 
страном парцела 2139, 2163, 905, 904, 902, 900, 898, 896, 894, 893, 
891, 889, 887, 885, 883, 882, 881, 879, 877, 876, 875 и долази на 
петомеђу парцела број 870/2, 871, 875, 5289 и 5290 и ту се налази 
тачка број 31. Од тачке број 31 граница наставља према југозападу 
изломљеном линијом северном међном линијом парцеле 5289 и дође 
до белега 44 који се налази у тромеђи парцела 5289, 5284 и 872 у ком 
је тачка 32. Од тачке број 32 граница се ломи на север пратећи 
западну међу парцеле 872 до тачке 33 где је и белег број 45 и то је 
четворомеђа парцела 872, 5283, 5279/1 и 2154. Од тачке број 33 
граница наставља западно око 241м јужном страном улице 
Сомборске парцела број 2154 долази до граничне белеге број 7 и ту 
се налази тачка број 34. Од тачке број 34 граница се ломи на 
северозапад и у дужини од око 538м иде западном страном парцела 
број 2154, 2156, 3635, 6322 и 3634 и долази до тачке број 35 која је 
уједно најјужнија тачка парц.бр. 3633. Од тачке број 35 граница се 
ломи према североистоку и изломљеном линијом прати западну међу 
парц. бр. 3634, на њеном најужем делу је пресеца и  долази до 
парцеле пута, парц.бр. 6392 на којој је тачка број 36. У наставку се 
граница ломи североисточно дужином око 245м и долази до тачке 37 
која је у најсевернијој тачки парц.бр. 6393 (пут). Од тачке 37 граница 
се ломи ка југоистоку у дужини од око 550м и прати западну међну 
линију парц.бр.3629 до тачке 38 која је на најјужнијој тачки исте 
парцеле, где се она наслања на парц.бр. 6322 (канал). Од тачке 38 
граница наставља у истом правцу пресецајући парц.бр. 6322 (канал) и 
наставља западном међом парц.бр.3636 до тачке 39 која је у њеној 
најјужнијој тачки. Од тачке 39 граница се ломи ка североистоку 
изломљеном линијом пратећи јужну међу парц.бр.3636 до тачке 40 
где је и камени белег бр 54 у најисточнијој тачки исте парцеле. Од 
тачке 40 граница скреће у правцу југоистока до каменог белега бр 55 
који је у четворомеђи парц.бр. 800, 799/1, 2138 и 6331, затим се ломи 
према североистоку пратећи изломљену источну међу парц.бр. 3639 
до камене белеге бр.59 где је уједно и тачка 41 у тромеђи 
парц.бр.3639, 50/1 и 2141 (улица). Од тачке 41 граница се ломи према 
северу источном страном парц.бр. 3639 до тачке 42 где је и камени 
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белег 62 који је у четворомеђи парц.бр. 3639, 45, 2142 и 6395. Од 
тачке 42 тачка се ломи у правцу југозапада дужином око 229м до 
тромеђе парц.бр. 3625, 3627 и 3628 где је тачка 43. Граница наставља 
изломљеном међном линијом парц.бр.3627 до њене најјужније тачке 
у којој је тачка 44. Затим се граница ломи ка северозападу 
изломљеном међом парц.бр. 3628 до тачке 45 која је у тромеђи 
парц.бр. 6324, 3629 и 3626. Од тачке 45 граница се ломи према 
североистоку дужином око 423м пратећи северну страну парц.бр. 
3623, у истом правцу пресеца парц.бр. 6322 (канал) и наставља 
северном страном парц.бр. 3622/1, 3621/2 и 3621/1 до тромеђе 
парц.бр. 3621/1, 115 и 6394 где је тачка 46. У наставку се граница 
ломи према северозападу дужином од око 124м западном међом 
парц.бр. 115 до тачке 47 која је у ломној тачки североисточне међне 
линије парцеле 3612 одакле скреће ка североистоку пресецајући 
парц.бр.115 и настављајући приближном дужином око 94м у правцу 
северозападне међе парц.бр. 3075 до тачке 48 која је у тромеђи 
парц.бр. 3078, 3076 и 3075. Од тачке 48 граница се ломи ка 
југоистоку пратећи североисточне међе парц.бр. 3075, 3069, 3068, 
3063, 3062, 3057 и 3056, у истом правцу пресеца парц.бр. 3053 на њен 
југозападни и североисточни део, затим се ломи ка североистоку 
пратећи северозападну међу парц.бр. 3052 дужином око 50м до 
тромеђе парц.бр. 3051, 3052 и 3053, затим се ломи пратећи 
североисточну међу парц.бр. 3052 до најисточније тачке те парцеле. 
Граница скреће ка југозападу до тромеђе парц.бр. 19, 3052 и 3050 
одакле се ломи ка југоистоку пратећи североисточне међе парц.бр. 19 
и 21 до камене белеге бр.4 где је тачка 49 у тромеђи парц.бр. 21, 3048 
и 16. Од тачке 49 граница се ломи ка североистоку пратећи 
северозападне међе парц.бр. 16, 15 и 1 (пут) дужином од око  264м и 
долази до камене белеге бр.5 која је у четворомеђи парц.бр. 3048, 1, 
2145 (улица) и 6336 (пут). Граница у наставку прати северну међу 
улице, парц.бр.2145 и долази до камене белеге бр.6 у којој је уједно и 
тачка 1 којом је почела граница грађевинског реона. 
 

Члан 3. 
 

 Саставни део ове Одлуке је Предлог Измена и допуна 
Плана генералне регулације насељеног места Светозар Милетић, број 
техничког дневника 08/18 из фебруара 2019.год., израђен од стране  
ЈКП "Простор" Сомбор.  
 

Члан 4. 
 

 Циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације 
насељеног места Светозар Милетић је преиспитивање границе 
обухвата грађевинског подручја насељеног места у циљу 
рационализације коришћења грађевинског земљишта те сагледавања 
и усклађивања правила уређења и грађења ПГР са правилима 
дефинисаним Просторним планом града Сомбора. Један од основних 
циљева дефинисаних Просторним планом Града Сомбора је обнова и 
уређење насељених места на одржив и друштвено рационалан начин. 
Неопходна је економска, социјална и еколошка обнова села, којом би 
се омогућили квалитетнији услови живота у руралном подручју и 
повећала заинтересованост младих за рад и останак. Побољшањем 
комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 
постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 
јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 
културни и социјални развој подручја.  

 
Члан 5. 

 
 За Измене и допуне Плана генералне регулације, у складу 
са Решењем о неприступању изради извештаја о стратешкој процени 
утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације на животну 
средину коју доноси надлежни орган за припрему плана бр.501-
33/2016-V од 26.02.2016.год., по претходно прибављеном мишљењу 
органа надлежног за послове заштите животне средине Градске 
управе Града Сомбора бр. V-501-11/2016- од 05.02.2016.год. није 
обавезна израда стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана 
генералне регулације на животну средину. 
 

Члан 6. 
 

 Измене и допуне Плана генералне регулације састоје се из: 
текстуалног дела који се објављује у "Службеном листу града 
Сомбора", графичких прилога и аналитичко-документационе основе. 
 Текстуални део обухвата следеће делове: Општа 
документација обрађивача, Општи део и Плански део. 
 Графички део плана обухвата следеће прилоге: Извод из 
Просторног плана града Сомбора, Анализа постојећег стања са 
претежном наменом површина и површина јавне намене, План 
намене површина са поделом на површине јавне и остале намене, 

План саобраћајне инфраструктуре са елементима регулације и 
нивелације и План урбанистичке регулације, План водопривредне и 
комуналне инфраструктуре, План електро енергетске и гасоводне 
инфраструктуре, телекомуникационе и КДС инфраструктуре, 
Синхрон план свих инсталација и Спровођење плана. 
 Аналитичко-документациона основа садржи: Одлуку о 
изради планског документа, Податке и услове за израду планског 
документа, Извештај о обављеном раном јавном увиду, Извештај о 
обављеном јавном увиду и Сагласности. 

 
Члан 7. 

 
 По доношењу, Измене и допуне Плана генералне 
регулације се, ради потписивања, оверавања и архивирања израђују у 
пет примерака у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику. 
 Све примерке Измена и допуна Плана генералне 
регулације у аналогном облику пре оверавања потписују: овлашћено 
лице предузећа које је израдило план, одговорни урбаниста који је 
руководио израдом плана и овлашћено лице органа надлежног за 
његово доношење.  
 

Члан 8. 
 

 Потписане Измене и допуне Плана генералне регулције у 
аналогном облику оверавају: предузеће које је израдило план, 
одговорни урбаниста који је руководио израдом плана и орган 
надлежан за његово доношење.  
 

Члан 9. 
 

 Један примерак потписаних и оверених Измена и допуна 
Плана генералне регулације у аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чува се у архиви Скуптшине града Сомбора. 
 Два примерка потписаних и оверених Измена и допуна 
Плана генералне регулације у аналогном облику и два примерка у 
дигиталном облику доставља се Одељењу за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе града Сомбора, а по 
један примерак JКП „Простор“ Сомбор као обрађивачу плана и 
Републичком геодетском заводу ради евидентирања у Централном 
регистру планских докумената.  

 
Члан 10. 

 
 Након доношења ове Одлуке обезбеђује се увид јавности у 
Измене и допуне Плана генералне регулације објављивањем Измена 
и допуна Плана генералне регулације на званичној интернет 
страници града Сомбора и у згради Скупштине града Сомбора.  
 

Члан 11. 
 

 Након ступања на снагу ове Одлуке, Измене и допуне 
Плана генералне регулације ће бити достављене Републичком 
геодетском заводу ради евидентирања у Централном регистру 
планских докумената.  
 

Члан 12. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном листу града Сомбора". 

 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  350-18/2019-I                                             ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 

38. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 31. и 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку  израде  докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15) 
и члана 39. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 
2/2019), Скупштина града Сомбора на 32. седници одржаној дана 
22.03.2019.год.,  доноси 
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О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 81 У 

СОМБОРУ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне 
регулације Блока 81 у Сомбору (у даљем тексту План детаљне 
регулације).  
 

Члан 2. 
 

 Простор обухваћен прелиминарном границом плана 
лоциран је у југоисточном делу града, чини га простор блока 81 у 
Сомбору утврђен ГП-ом града Сомбора и обухвата простор северно 
од Индустријске  зоне, источно од Стапарског  пута, западно од 
Индустријског пута,  југоисточно од канала бр. 451 и јужно од Улице 
Филипа Кљајића. 

Прелиминарна граница обухвата почиње у тачки 1 која 
представља тромеђу парцела број 7981, 10313/1 и 10253 К.О.Сомбор 
1. Од  тачке  1  граница  наставља  северо-источном  изломљеном  
линијом пратећи северозападну међу парцела број 10313/1  
К.О.Сомбор 1, долази до тачке 2 која  се  налази  на тромеђи парцела 
10313/1, 10237/1 и 7760/3 К.О. Сомбор-1. Од тачке 2 граница се ломи 
и наставља западно дуж јужне границе парцеле 10237/1 К.О. Сомбор-
1. Граница долази до тачке 3, која се налази на четворомеђи парцела 
10237/1, 7763/1, 7756/1 и 10200/1 К.О. Сомбор-1, те одатле наставља 
источно, пратећи јужну границу парцеле 10200/1 К.О. Сомбор-1 све 
до тачке 4. Тачка 4 је тромеђа парцела 10200/1, 10199 и 7869/1 К.О. 
Сомбор-1. Од тачке 4 граница се ломи и наставља јужно дуж источне 
границе парцеле 10199 К.О. Сомбор-1 до тачке 5 која се налази на 
тромеђи парцела  7925/3, 7925/4 и 10199 К.О. Сомбор-1. 

Од  тачке  5  граница  се  ломи  југозападно  изломљеном  
линијом,  сече парцеле 10199 и 7938/3 К.О. Сомбор-1, све до тачке 6 
која се налази на тромеђи парцела 7938/1, 7938/4 и 7938/2 К.О. 
Сомбор-1. Од   тачке 6 граница   наставља   југозападно изломљеном  
линијом  пратећи  северну  границу  парцеле  7938/4 К.О. Сомбор-1  и 
долази  до тачке 7 која се налази у северо-западном углу парцеле 
7938/4 К.О. Сомбор-1. Од тачке број 7 граница  се даље  пружа  југо-
западно  изломљеном  линијом  пратећи  западну међу парцеле 7937/2 
К.О. Сомбор-1 све до тачке 8 која је тромеђа парцела 7937/2, 10239/1 
и 10313/1 К.О. Сомбор-1. Од тачке 8 граница наставља југо-западно  
изломљеном линијом пратећи  северну  међу  парцеле  10239/1 К.О. 
Сомбор-1  све  до  тачке 9 која  се  налази  у северо-западном углу 
парцеле 10239/1 К.О. Сомбор-1. 

Од  тачке  9  граница  се  ломи  север-северо-западно  
пратећи  западну међу парцеле 10313/1 К.О. Сомбор-1 и долази до 
тачке 1 која је описана на почетку текста. 

Укупна површина подручја обухваћеног Планом детаљне 
регулације износи 73,36 ha. 

 Ова граница планског подручја утврђује се као 
прелиминарна при чему ће се коначна граница обухвата дефинисати 
Нацртом Плана детаљне регулације.  

Саставни део Одлуке чини графички прилог прелиминарне 
границе обухвата плана. 

 
Члан 3. 

 
Услови и смернице од значаја за израду Плана детаљне 

регулације дати су Генералним планом Града Сомбора ("Сл.лист 
општине Сомбор", бр.5/2007), као планским документом вишег реда. 

 
Члан 4. 

 
Планирање, коришћење, заштита, уређење и грађење у 

подручју обухвата Плана детаљне регулације засниваће се на 
принципима рационалне организације и уређења простора, 
усклађивањем коришћења простора са створеним могућностима и 
ограничењима и са потребама дугорочног развоја.  

 
Члан 5. 

 
 Циљ доношења Плана детаљне регулације је дефинисање 
нових јавних површина – уличних коридора и прецизније 
дефинисање правила уређења и грађења за јавне и остале површине у 
предметном обухвату, а у складу са потребама корисника простора. 
 

Члан 6. 
 

 Основне планиране намене у оквиру обухвата Плана 
детаљне регулације су спорт и рекреација, комерцијалне и пословне 

функције и услужно, производне и складишне функције. Структуру 
основне намене и коришћења земљишта у оквиру обухвата чини 
грађевинско земљиште. 
 

Члан 7. 
 

 Рок за израду Нацрта плана детаљне регулације и његове 
предаје надлежном органу наручиоца, а ради упућивања Комисији за 
планове је 6 месеци од уступања израде Плана обрађивачу. 
 

Члан 8. 
 

 Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђена 
су у буџету Града Сомбора. 
 

Члан 9. 
 

 Носилац и наручилац израде Плана је Одељење за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Града Сомбора. 
 Обрађивач Плана детаљне регулације је ЈКП "Простор" 
Сомбор у складу са Одлуком о додељивању искључивих права за 
обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним 
набавкама не примењује ("Сл. лист града Сомбора, бр. 2/2017).  
 

Члан 10. 
 

Рани јавни увид, након доношења Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације, огласиће се у средствима јавног информисања и 
у електронском облику на интернет страници Града Сомбора, који 
траје 15 дана, а почиње да тече даном оглашавања. 
  

Члан 11. 
 

 Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 
увид у трајању од 30 дана у згради Скупштине Града Сомбора.  
 О излагању Нацрта Плана детаљне регулације на јавни 
увид стара се Носилац израде Плана. 
 Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове 
града Сомбора. 
 По обављеном јавном увиду, Комисија за планове 
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, 
са свим примедбама и закључцима по свакој примедби и исти 
доставља Обрађивачу Плана. 

 
Члан 12. 

 
 Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању 
изради извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације на животну средину број 501-9/2019-V од 21.01.2019.год. 
које доноси орган надлежни орган за припрему плана по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите 
животне средине Градске управе града Сомбора бр. 501-12/2019-V од 
18.01.2019.год. и графички приказ прелиминарне границе обухвата 
плана. 

Члан 13. 
 

 План детаљне регулације израдиће се у 5 (пет) примерака 
оригинала у аналогном и дигиталном облику, који ће се по овери 
доставити: Скупштини града Сомбора као доносиоцу плана, 
Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе града Сомбора - 2 (два) примерка, JКП „Простор“ 
Сомбор као обрађивачу плана и Републичком геодетском заводу ради 
евидентирања у Централном регистру планских докумената. 
 

Члан 14. 
 

 Ова Одлука има се објављивити у Централном регистру 
планских докумената.  
 

Члан 15. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора".  

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  350-19/2019-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
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39. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 31. и 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку  израде  докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15) 
и члана 39. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 
2/2019), Скупштина града Сомбора на 32. седници одржаној дана 
25.03.2019.год.,  доноси 
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ПОСТОЈЕЋЕ ДЕПОНИЈЕ 
РАНЧЕВО - ЦЕНТАР ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне 
регулације за проширење капацитета постојеће депоније Ранчево 
- Центар за третман отпада (у даљем тексту План детаљне 
регулације).  
 

Члан 2. 
 

 Прелиминарна граница обухвата Плана детаљне 
регулације просторно обухвата следеће парцеле број: 12457/1, 
12457/2, 12457/3 и 12457/4 К.О. Сомбор-2.  
 Предметне парцеле се налазе северно од насељеног места 
Сомбор, а између приградских насеља Билић и Ранчево, воде се као 
грађевинско земљиште у грађевинском подручју. Постојећа депонија 
смећа налази се на парцели 12457/4 К.О. Сомбор-2. 

Укупна површина подручја обухваћеног Планом детаљне 
регулације износи 65,4 ha, док је 40  ha површина која би се издвојила 
за планиране намене, од северне границе парцеле 12549 К.О. Сомбор-
2 према северу у дужини 450 m мерено дуж канала бр. 15, а према 
условима који су дати Просторним планом Града Сомбора (у складу 
са Решењем број 03-307/2 добијеним од Покрајинског завода за 
заштиту природе дана 17.05.2012. године). 
 Ова граница планског подручја утврђује се као 
прелиминарна при чему ће се коначна граница обухвата дефинисати 
Нацртом Плана детаљне регулације.  

Саставни део Одлуке чини графички прилог прелиминарне 
границе обухвата плана. 

 
Члан 3. 

 
Услови и смернице од значаја за израду Плана детаљне 

регулације дати су Просторним планом Града Сомбора ("Сл.лист 
града Сомбора", бр.5/2014), као планским документом вишег реда. 

 
Члан 4. 

 
Планирање, коришћење, заштита, уређење и грађење у 

подручју обухвата Плана детаљне регулације засниваће се на 
принципима рационалне организације и уређења простора, 
усклађивањем коришћења простора са створеним могућностима и 
ограничењима и са потребама дугорочног развоја.  

 
Члан 5. 

 
 Циљ доношења Плана детаљне регулације је дефинисање 
правила грађења и уређења како би се: 

 унапредио рад постојеће депоније и то кроз 
концепт обраде комуналног и другог отпада на 
такав начин да отпад након обраде има најмање 
могуће утицаје на животну средину тако што ће 
се допринети бољем и ефикаснијем начину 
управљања отпадом, смањити количину 
генерисане количине отпада, односно управљати 
отпадом по принципу одрживог развоја 
изградњом Центра за третман отпада; 

 обезбедило истовремено санирање постојеће 
депоније кроз примену одговарајућих мера 
заштите и техничко-технолошких решења за 
смањење и спречавање негативних утицаја на 
ваздух, земљиште, површинске и подземне воде; 

 дефинисао простор планиране регионалне 
депоније.  

 

Члан 6. 
 

 Простор у оквиру обухвата Плана детаљне регулације 
намењен је проширењу постојеће депоније, изградњи Центра за 
третман отпада и регионалној депонији. 
 

Члан 7. 
 

 Рок за израду Нацрта плана детаљне регулације и његове 
предаје надлежном органу наручиоца, а ради упућивања Комисији за 
планове је 6 месеци од уступања израде Плана обрађивачу. 
 

Члан 8. 
 

 Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђена 
су у буџету Града Сомбора. 
 

Члан 9. 
 

 Носилац и наручилац израде Плана је Одељење за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Града Сомбора. 
 

Члан 10. 
 

Рани јавни увид, након доношења Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације, огласиће се у средствима јавног информисања и 
у електронском облику на интернет страници Града Сомбора, који 
траје 15 дана, а почиње да тече даном оглашавања. 
  

Члан 11. 
 

 Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 
увид у трајању од 30 дана у згради Скупштине Града Сомбора.  
 О излагању Нацрта Плана детаљне регулације на јавни 
увид стара се Носилац израде Плана. 
 Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове 
града Сомбора. 
 По обављеном јавном увиду, Комисија за планове 
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, 
са свим примедбама и закључцима по свакој примедби и исти 
доставља Обрађивачу Плана. 
 

Члан 12. 
 

 Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању 
изради извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације на животну средину број 501-10/2019-V од 21.01.2019.год. 
које доноси орган надлежни орган за припрему плана по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите 
животне средине Градске управе града Сомбора бр. 501-11/2019-V од 
18.01.2019.год. и графички приказ прелиминарне границе обухвата 
плана. 

 
Члан 13. 

 
 План детаљне регулације израдиће се у 5 (пет) примерака 
оригинала у аналогном и дигиталном облику, који ће се по овери 
доставити: Скупштини града Сомбора као доносиоцу плана, 
Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе града Сомбора - 2 (два) примерка, Обрађивачу плана 
и Републичком геодетском заводу ради евидентирања у Централном 
регистру планских докумената. 
 

Члан 14. 
 

 Ова Одлука има се објавити у Централном регистру 
планских докумената.  
 

Члан 15. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора".  

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  350-20/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
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40. На основу члану 62. Закона о пољопривредном 
земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 
112/2015 и 80/2017), и члана 39. став 1. тачка 6. Статута града 
Сомбора („Службени лист града Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина 
града Сомбора на својој 32. седници одржаној дана 25.03.2019. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
(лицитација) 

 
I 

 
 Образује се Комисија за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини за 2019. годину. 
 

II 
 
 Комисија се састоји од председника, заменика 
председника и шест чланова, и то: 

 
1.Предраг Џомба, дипл. правник, председник  
2.Јован Сретовић, дипл. правник, заменик председника 
 
Чланови Комисије: 
 
3. Дејан Новковић, дипл.инж.пољ., члан 
4. Мирјана Дрча Боровић, дипл.инж.пољ., члан 
5. Сузана Ђанић, економиста, члан 
6. Гордана Цветићанин, дипл.инж.пољ., члан 
7. Предраг Куцурски, дипл.ек., члан 
8. Снежана Галић, пољопривредни техничар, члан. 

 
Председник и чланови Комисије се именују на мандатни 
период од годину дана. 

 
III 

 
 Задатак Комисије је давање предлога градоначелнику 
града Сомбора за доношење:  
- Одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини без плаћања накнаде, уз сагласност Министарства,  
- Одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за пошумљавање, уз сагласност Министарства,  
- Одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини јавним надметањем по почетној цени од 0 динара, 
уз сагласност Министарства,  
- Одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини ради производње енергије из обновљивих извора од 
биомасе и сточарства, уз сагласност Министарства, 
- Одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за непољопривредну производњу, уз сагласност 
Министарства,  
- Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини по праву пречег закупа – узгој сточарства и по основу 
инфраструктуре уз сагласност Министарства, и  
-Одлуке о  давању у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, након одржаног поступка јавног надметања, уз сагласност 
Министарства, као и спровођење поступка давања у закуп 
пољоприведног земљишта у државној својини по основу јавног 
надметања и вођење записника на самом јавном надметању. 
 Стручне послове за прикупљање потребне документације 
ради давања у закуп односно на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини, стручну обраду аката, других 
материјала, организационе и административне послове за Комисију 
врши Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске 
управе града Сомбора.  
 

IV 
 
 За обављање задатака из тачке III овог Решења председник 
односно заменик председника и чланови Комисије који су 
ангажовани за спровођење лицитације, имају право на надокнаду у 
висини од 600,00 динара по дану одржаних лицитација. 

             Председник односно заменик председника и чланови 
Комисије који су ангажовани на седницама Комисије имају право и 
на надокнаду у висини од 600,00 динара по одржаној седници 
Комисије. 

V 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Сомбора“. 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-80/2019-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

41. На основу члана 175. тачка 2. Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, бр.), члана 12. Одлуке о оснивању Установе за културу 
Градски музеј Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 12/2011) и 
члана 39. тачка 13. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, 
бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је, на 32. седници одржаној 
дана 25.03.2019. године, донела 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ГРАДСКОГ 

МУЗЕЈА СОМБОР 
 
I 

 
 БРАНИМИРУ МАШУЛОВИЋ археологу из Сомбора, 
ПРЕСТАЈЕ дужност директора Градског музеја Сомбор са 
03.04.2019. године, због одласка у старосну пензију.  
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Сомбора“. 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-81/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

42. На основу члана 10. Одлуке о оснивању Установе за 
културу Градски музеј Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 
12/2011) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је, на 32. седници 
одржаној дана 25.03.2019. године, донела 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ГРАДСКОГ МУЗЕЈА СОМБОР 
 
I 

 
 ПЕТЕР МРАКОВИЋ, дипломирани вајар из Сомбора, 
именује се за вршиоца дужности директора Градског музеја Сомбор, 
са 04.04.2019. године, на период од 6 месеци.  
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Сомбора“. 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-82/2019-I                                                 ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

43. На основу члана 12. став 1. Одлуке о оснивању 
установе за културу Народно позориште Сомбор („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 12/2011) и члана 39. тачка 13. Статута града Сомбора 
(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је 
на 32. седници, одржаној  25.03.2019. године, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О  ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
 НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА СОМБОР 

 
I 
 

 МИХАЈЛУ НЕСТОРОВИЋ, дипл. глумцу из Сомбора, 
ПРЕСТАЈЕ дужност директора Народног позоришта Сомбор, са 
25.03.2019. године, због истека мандата. 
 

II 
 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-83/2019-I                                                 ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 

44. На основу члана 10. Одлуке о оснивању установе за 
културу Народно позориште Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 
12/2011) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је на 32. седници, 
одржаној  25.03.2019. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА СОМБОР 
 
 
I 
 

 ВЕСНА ШАШИЋ рођ. ПАШТРОВИЋ, ЈМБГ 
2707979815011, глумица, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности 
директора Народног позоришта Сомбор, са 26.03.2019. године, на 
период од шест месеци. 
 

II 
 

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

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-84/2019-I                                                 ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 

45. На основу члана 13. Одлуке о оснивању установе за 
културу Народно позориште Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 
12/2011) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је на 32. седници, 
одржаној  25.03.2019. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНOВА  УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СОМБОР 
 
I 
 

 Из Управног одбора Установе за културу Народно 
позориште Сомбор разрешава се: 
 САША ФИШЕР, члан из реда запослених, подношењем 
оставке. 

II 
 

 У управни одбор Установе за културу Народно позориште 
Сомбор именују се до истека мандата: 
 МИЛЕ КОВАЧЕВИЋ, за члана из реда запослених.
  

III 
 

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

 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-61/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

46. На основу члана 15. Одлуке о оснивању Апотеке 
Сомбор (Сл. лист града Сомбора 10/2006 и 6/2010) и члана 39. тачке 
13) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019), 
Скупштина града Сомбора је на 32. седници, одржаној 25.03.2019. 
године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ 
СОМБОР 

 
I 
 

 Из Управног одбора Апотеке Сомбор, разрешава се: 
 АЛЕКСАНДАР ПИЉА, члан из реда оснивача.  
 

II 
 

 У Управни одбор Апотеке Сомбор, именује се до истека 
мандата: 
 АЛЕКСАНДРА СТАНИЋ, за члана из реда оснивача. 
 

III 
 

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

 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-85/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 

47. На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др. 
закони) и члана 39. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града 
Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 32. седници 
одржаноj  25.03.2019. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" СОМБОР 

 
I 

 У Школски одбор Основне школе "Братство јединство" 
Сомбор на мандатни период од четири године, именују се: 
 
 Из реда запослених:  
1. ДРАГАНА ПАКЛЕДИНАЦ  
2. АГНЕШ ПАШТИ 
3. МАРИЈА ЂЕРЂ 
  
Из реда родитеља:  
1. БОЈАНА ОСТОЈИЋ 
2. РЕНАТА ЛАКЕТИЋ 
3. АНАМАРИЈА ЈУХАС 
  
Из реда локалне самоуправе:  
1. НЕДЕЉКА ВОРКАПИЋ  
2. НАТАША СТОЈАНОВИЋ 
3. РЕНАТА ФИРСТНЕР 
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II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем.  

Досадашњим члановима Школског одбора престаје 
мандат. 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-1/2019-I                                                   ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

48. На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др. 
закони) и члана 39. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града 
Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 32. седници 
одржаноj  25.03.2019. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" СВЕТОЗАР 

МИЛЕТИЋ 
 
I 

 У Школски одбор Основне школе "Братство јединство" 
Светозар Милетић на мандатни период од четири године, именују се:  
  
Из реда запослених: 
1. ЈУЛИАНА КНЕЖЕВИЋ 
 2. БЕАТА ГАЛАЦ-ОДРИ 
3. МАРТА ХОРВАТ ОДРИ 
  
Из реда родитеља:  
 1. АНА ИЛЕШ ВУЈЕВИЋ 
 2. ДЕНИС БУРЗА 
3. АДРИАНА АРНАУТ  
  
Из реда локалне самоуправе:  
 1. АЛЕКСАНДРА БОЖИЋ  
 2. ДЕЈАН ЂУРКОВИЋ  
 3. КАТАЛИН РИПЛИ  

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем.  

Досадашњим члановима Школског одбора престаје 
мандат. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-17/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

49. На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др. 
закони) и члана 39. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града 
Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 32. седници 
одржаноj  25.03.2019. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" БЕЗДАН 

 
I 

 У Школски одбор Основне школе "Братство јединство" 
Бездан на мандатни период од четири године, именују се: 
 
 Из реда запослених:  
1. ПАТРИЦИА МАЈОР 
2. АНА КАНИЖАИ МАЋУШ 
3. БРАНКИЦА СТОЈКОВИЋ 

Из реда родитеља:  
1. АЛЕКСАНДАР НИКОЛИН 
2. ТАТЈАНА ШИМИЧЕВИЋ 
3. КРИСТИНА БЕЗДАН МАРТИН 
  
Из реда локалне самоуправе:  
1. РЕНАТА ТОШИЋ  
2. ЗОРАН РЕПАЦ 
3. ЕРЖЕБЕТ ШИПОШ  

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем.  

Досадашњим члановима Школског одбора престаје 
мандат. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-13/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

50. На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др. 
закони) и члана 39. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града 
Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 32. седници 
одржаноj  25.03.2019. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ СОМБОР 

 
I 

 У Школски одбор Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор на 
мандатни период од четири године, именују се:  
 
Из реда запослених:   
1. ФИЛИП ЂУРОВИЋ  
2. ЧАБА ДИОШИ 
3. ЗОРАН МЛАДЕНОВИЋ  
 
Из реда родитеља:  
1. ВЕСНА МАРТИНОВИЋ   
2. ОСКАР ГАЛАЦ  
3. ВЕРА МИЈАТОВИЋ КУКУРУЗАР  
 
Из реда локалне самоуправе: 
1.ГОРАН ВЕЛЕБИТ 
2.МИРЈАНА САВИЋ  
3. ЗОЛТАН КЕМИВЕШ 
 

II 
 

 Мандат Школском одбору почиње конституисањем.  
Досадашњим члановима Школског одбора престаје 

мандат. 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-25/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 

51. На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др. 
закони) и члана 39. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града 
Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 32. седници 
одржаноj  25.03.2019. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ СОМБОР 
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I 
 У Школски одбор Средње економске школе на мандатни 
период од четири године, именују се:  
 
Из реда запослених:  
1. СОЊА ТРИФУНОВ  
2. ЈАДРАНКА ДРАЖИЋ 
3. СТАМЕНКА СУДАР  
 
Из реда родитеља:  
1. ВЛАДИМИР ЗЕЉКО  
2. КЛАРА ЛУЧИЋ 
3. РОБЕРТ ШТАЈГЕРВАЛД  
 
Из реда локалне самоуправе: 
1.МАРКО МАРИЋ 
2. ВЕРА МЛАЂАН 
3.АНИТА СТОЈАКОВ  

 
II 

 Мандат Школском одбору почиње конституисањем.  
Досадашњим члановима Школског одбора престаје 

мандат. 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-28/2019-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 
 

52. На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др. 
закони) и члана 39. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града 
Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 32. седници 
одржаноj  25.03.2019. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „ДР РУЖИЦА РИП“ 

СОМБОР 
 
I 
 

 У Школски одбор Средње медицинске школе „Др Ружица 
Рип“ на мандатни период од четири године, именују се: 
 
 Из реда запослених:  
1. ТИНДЕ ЕЛВЕЂИ  
2. ВИОЛЕТА КАРАВЕЗИЋ  
3. ЈЕЛЕНА ПЈЕВАЦ  
 
Из реда родитеља: 
1. КРИСТИНА ГУДЕЉ  
2. ЛАУРА КИШТОТ  
3. АЛЕКСАНДРА РАДАКОВИЋ 
  
Из реда локалне самоуправе:  
1.ВИКТОР БЕЛАЊИ 
2.ДУБРАВКА ДУШАНИЋ 
3.ДАНИЦА ГАЈИЋ 

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем.  

Досадашњим члановима Школског одбора престаје 
мандат. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-3/2019-I                                                  ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 

 
53. На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др. 
закони) и члана 39. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града 
Сомбора“ бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора на 32. седници 
одржаноj  25.03.2019. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СОМБОР 

 
I 
 

 У Школски одбор Средње техничке школе на мандатни 
период од четири године, именују се: 
 
Из реда запослених:  
1. ЈАНОШ ХОРВАТ  
2. ВЛАДИСЛАВ ТУРНЕР 
3. ДРАГИЦА ПЕРИЋ 
 
Из реда родитеља:  
1. СЛОБОДАН ЈОКИЋ  
2.ТАТЈАНА КЕНИЋ-БУКАЛОВ 
3. МИЛАН СТАНОЈЕВИЋ 
 
Из реда локалне самоуправе: 
1.КСЕНИЈА БЕНЧИЋ 
2. СРЂАН КИРШНЕР 
3.ЈОСИП МЕРЕИ 
 

II 
 Мандат Школском одбору почиње конституисањем.  

Досадашњим члановима Школског одбора престаје 
мандат. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:  02-331/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 25.03.2019. год.                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
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