
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДАСОМБОР 

Број 10 Сомбор,19.06.2019.године ГодинаХII 
 

Акта Скупштине града  
 

 
106. На основу члана 32. тачке 10., члана 38. и 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 54. и 55. 
Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 2/2019), 
Скупштина града Сомбора је на својој 35. седници одржаној дана 
19.06.2019. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА  

СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА 
 
I 
 

 ЉИЉАНА ТИЦА, професор разредне наставе из 
Сомбора, бира се за председника Скупштине града Сомбора, са 
19.06.2019. године, до истека мандата.  
 

II 
 
 Именована неће обављати функцију на сталном раду. 
 

III 
 

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

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                          ЗАМЕНИК 
Број:  02-185/2019-I                                            ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 19.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 

 
 
 
107. Скупштина града Сомбора на 35. седници одржаној 

дана 19.06.2019. године, разматрајући тачку дневног реда – 
ПРЕДЛОГ ТЕХНИЧКЕ ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. 
ГОДИНУ, донела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 

1.УСВАЈА СЕ Техничка измена годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града 
Сомбора за 2019. годину, у тексту на који је Сагласност дало 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије под бројем 320-11-3918/2019-14 од 09.05.2019. године. 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 
пољорпивредног земљишта града Сомбора за 2019. годину објавити у 
„Службеном листу града Сомбора“ и на званичној интернет 
презентацији града Сомбора. 

2.ОВЛАШЋУЈЕ СЕ градоначелник града Сомбора за 
спровођење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољорпивредног земљишта града Сомбора за 2019. годину, а све у 
складу са чланом 64. Закона о пољопривредном земљишту. 

 
(Прилог овог Службеног листа је Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Сомбора 
за 2019. годину) 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                        
Број:  06-129/2019-I                                           ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 19.06.2019. год.                              СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                                    Љиљана Тица с.р 
 

 
 108. Заменик председника Скупштине града Сомбора на 
основу члана 28. Одлуке о месним заједницама на територији града 
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" број 2/2010, 11/2011 и 27/2016) 
доноси 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

  1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ 
"Венац" у Сомбору, за  28.07.2019. године. 
 

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
14.06.2019. године. 

 
  3. Изборе за чланове Савета МЗ "Венац" у Сомбору 
спровешће Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета 
месних заједница коју је именовала Скупштина града Сомбора на 34. 
седници одржаној 10.06.2019. године, Решењем број 02-163/2019-I.. 
 

4. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Сомбора". 
 
 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                        ЗАМЕНИК 
Број:  013-2/2019-I                                               ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 14.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 

 
 
 
 
 

109. Заменик председника Скупштине града Сомбора на 
основу члана 28. Одлуке о месним заједницама на територији града 
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" број 2/2010, 11/2011 и 27/2016) 
доноси 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

  1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за чланове Савета МЗ 
"Риђица" у Риђици, за  28.07.2019. године. 
 

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 
14.06.2019. године. 

 
  3. Изборе за чланове Савета МЗ "Риђица" у Риђици 
спровешће Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета 
месних заједница коју је именовала Скупштина града Сомбора на 34. 
седници одржаној 10.06.2019. године, Решењем број 02-163/2019-I. 
 

4. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Сомбора". 

 
 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА                        ЗАМЕНИК 
Број:  013-1/2019-I                                              ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 14.06.2019. год.                                СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
  С о м б о р                                      Миодраг Секулић, дипл.правник с.р 

 
 
 
 



Страна 105  Службени лист града Сомбора Број 10– 19.06.2019. 
 

Акта Градског већа  
 
 

110. На основу члана 12. Одлуке о основној и додатној 
подршци детету и ученику („Сл. лист града Сомбора“ бр. 12/2018)  и 
члана 67. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 
2/2019) Градско веће града Сомбора на својој 162. седници, одржаној 
дана 18.06.2019. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА  
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СОМБОРА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. 

ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 

 Овим Решењем утврђују се висина и начин остваривања 
права на регресирање трошкова превоза редовних ученика средњих 
школа у школској 2019/2020. години, који имају пребивалиште на 
територији града Сомбора  и 
 

1. похађају средњу школу са седиштем у Сомбору или 
 
2. похађају средњу школу са седиштем на територији која се 

граничи са територијом града Сомбора (Кула, Апатин, 
Оџаци, Суботица и Бачка Топола). 

 
 

I     РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА У ШКОЛЕ КОЈЕ ИМАЈУ 
СЕДИШТЕ У ГРАДУ СОМБОРУ 

 
Члан 2. 

 
 Ученици који похађају средње школе са седиштем у 
Сомбору за школску 2019/2020. годину, имају право на регресирани 
превоз код изабраног превозника  и то у висини од 40% за I и II зону 
и 50% за III и IV зону, односно у висини од 100% уколико су из 
породица које су корисници новчане социјалне помоћи, имају сметње 
у развоју или су без родитељског старања.  

 
Члан 3. 

 
Месечне карте за ученике из члана 2. овог Решења 

регресирају се на основу спискова ученика-путника, које средње 
школе у два примерка достављају Одељењу за образовање Градске 
управе града Сомбора, до 13.09.2019. године.  

За ученике, који остварују право на 100% регресирану 
месечну карту, средње школе достављају посебан списак, уз који је 
неопходно приложити: 

1. фотокопију важећег решења Центра за социјални рад о 
оствареном праву на новчану социјалну помоћ за 
ученика – за кориснике новчане социјалне помоћи 

2. фотокопију важећег решења Центра за социјални рад о 
смештају у старатељску или хранитељску породицу – 
за ученике без родитељског старања или 

3. фотокопију решења о категоризацији или мишљења 
Интерресорне комисије – за ученике са сметњама у 
развоју. 

Списак из претходног става доставља се најкасније 
последњег дана у месецу за наредни месец, осим за месец септембар 
када се списак доставља до 06.09.2019. године. 

 
Члан 4. 

 
 Право на регресирање трошкова превоза остварује се 
након провере спискова из члана 3. овог Решења и овере њихове 
тачности од стране Одељења за образовање. 
 

Члан 5. 
 

 Важећи спискови ажурирају се у случају промене 
података, значајних за остваривање права на регресирање из члана 3. 
овог Решења, на предлог средње школе подносиоца новог списка, а 
по поступку утврђеном чланом 4. овог Решења. 

 
II     РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА У ШКОЛЕ КОЈЕ ИМАЈУ 

СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КОЈА СЕ ГРАНИЧИ СА 
ТЕРИТОРИЈОМ ГРАДА СОМБОРА (КУЛА, ОЏАЦИ, АПАТИН, 

СУБОТИЦА И БАЧКА ТОПОЛА) 

Члан 6. 
 

 Ученици који похађају средње школе на територији 
општина које се граниче са територијом града Сомбора (Кула, 
Апатин, Оџаци, Суботица и Бачка Топола) остварују право на 
регресирање у висини од 40 % цене аутобуске месечне карте у јавном 
саобраћају за релацију од места пребивалишта до седишта школе, 
односно у висини од 100 % наведене цене уколико су без 
родитељског старања или су из породица које су корисници новчане 
социјалне помоћи. 

Члан 7. 
 

 Право на регресирани превоз ученици из члана 2. и члана 
6. овог Решења остварују у складу са одредбама Правилника за 
остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику 
(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 13/2018).  
 

Члан 8. 
 

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

 
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  401-743/2019-III 
Дана: 19.06.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
          С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
 
  
 
 

Акта Начелника Градске управе  
 
 
 
 111. На основу члана 4. став 8. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
("Сл.гл.РС" бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон и 95/2018) и 
члана 28. став 1. тачка 3. Одлуке о организацији Градске управе града 
Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 27/2016) начелник Градске 
управе града Сомбора доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ОБАВЕЗИ ЧЛАНОВА КОНКУРСНИХ КОМИСИЈА 

ЗА ДАВАЊЕ ИЗЈАВЕ ДА НИСУ У СУКОБУ ИНТЕРЕСА 
 
 

Члан 1. 
 
 Овим Правилником о обавези чланова конкурсних 
комисија за давање изјаве да нису у сукобу интереса уређује се 
питање обавезе чланова конкурсних комисија за давање изјаве да 
нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате. 
 

Члан 2. 
 
 Чланови конкурсних комисија за спровођење интерног или 
јавног конкурса за попуњавање радних места у Градској управи града 
Сомбора, именовани на основу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, имају обавезу да дају 
писмену изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене 
кандидате, тј. да немају приватни интерес који утиче, може да утиче 
или изгледа као да утиче на поступање члана конкурсне комисије у 
обављању послова из надлежности конкурсне комисије, на начин 
који угрожава јавни интерес. 
 

Члан 3. 
 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
 
 
РС-АПВ ГРАДСКА УПРАВА  
Број: 111-7/2019-IV                                   
Дана: 18.06.2019. год.                                       НАЧЕЛНИК 
    С о м б о р                                          Хелена Роксандић Мусулин, с.р. 
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Прилог 1 –Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта града Сомбора за 2019. годину

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Издавач: Скупштина града Сомбора 

- главни и одговорни уредник секретар Скупштине град Вера Баљак - телефон 025/468-194 - 
 
 
 


