
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДАСОМБОР 

Број 18 Сомбор,17.10.2019.године ГодинаХII 
 

Акта Градоначелника  
 

 
 165. На основу члана 44. тачка 5. и члана 66. став 4. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник“ бр. 129/2007, 83/2014 – 
др.закон  101/2016  и 47/2018) и члана 63. Статута града Сомбора 
(„Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/19), доносим  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ 
РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ГРАДА СОМБОРА 2020-2025 

 
Члан 1. 

 
 Образује се Радна група за израду Стратегије развоја 

културе Града Сомбора за 2020-2025, из реда истакнутих грађана са 
искуством у културним делатностима, запослених у органима Града 
Сомбора, запослених у градским установама и организацијама у 
култури/образовању/туризму, самосталних уметника/ца и 
стручњака/иња из области културе и уметности, као и представнике 
етничких заједница у области културе.  
  

Члан 2. 
 
             У Радну групу именују се : 
 
1. Немања Сарач, члан Градског већа за културу и образовање 
2. Марија Шеремешић, председница удружења „Урбани шокци“  
     Сомбор 
3. Весна Шашић, в.д. директора Културног центра „Лаза Костић“  
    Сомбор 
4. Бојана Ковачевић, директор Народног позоришта Сомбор 
5. Наташа Туркић, директор Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ 
     Сомбор 
6. Борислава Ристивојевић, директор Историјског архива Сомбор 
7. Милена Рацков Ковачић, директор Галерије „Милан Коњовић“ 
     Сомбор 
8. Петер Мраковић, в.д. директора Градског музеја Сомбор 
9. Михаел Плац, председник Националног савета немачке 
    националне мањине 
10. Миливоје Млађеновић, професор на Педагошком факултету 
      Сомбор 
11. Прим др Милан Божина, председник ГКУД-а „Раванград“ Сомбор 
12. Милан Радишић, диригент мешовитог хора Сомборског певачког 
       друштва 
 

Члан 3. 
 

           Задаци радне групе су: 
 

 да учествује у креирању и писању прегледа садашњег 
стања у оквиру стратешког документа у складу са својим 
искуством у области културе;  

 да својим сугестијама уобличи анализу стања у култури 
Града Сомбора 

 да учествује у дефинисању циљева и мера које ће бити 
саставни део стратешког документа;    

 да учествује у изради акционог плана који следи из 
стратешког документа  

 да учествује у промотивним активностима и информисању 
грађана 

 да учествује у разматрању потребе за оснивањем сталног 
Савета за културу Града Сомбора и његових активности у 
имплементацији Стратегије 

 
 
 
 
 

Члан 4. 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Сл. лист града Сомбора“. 
 

 
 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  02-279/2019-II                                  
Дана: 15.10.2019. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                   Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 

Акта Начелника Градске управе 
  
 

 166. На основу чл.4. став 7. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл.гласник РС“,бр.21/2016,113/2017,113/17-други закон и 95/18), 
чл. 28.  став 2. Одлуке о огранизацији градске управе града Сомбора 
(„Сл.лист града Сомбора“,бр. 27/16) и Акционог плана за 
укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава 
прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2012 (Закључак 
Скупштине града Сомбора бр.06-175/2018-I од 03.08.2018.године), 
Начелник градске управе града Сомбора доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ  АКЦИОНОГ ПЛАНА   ЗА УКЉУЧИВАЊЕ 

ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ 
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ  2018-2021 
 

I 
 У  Решењу о образовању Радне групе за реализацију  
Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о 
трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину  2018-
2021 („Сл.лист града Сомбора“,бр.13/18) у тачки II  "за чланове Радне 
групе“  тачке 1.,6., 7. и 8.  мењају се и гласе: 

"1. Бранислав Сворцан, службеник-помоћни послови праћења 
реализације европских пројеката у Одсеку за ЛЕР и подршку 
улагањима; 

 6.  Снежана Бељански, службеник- технички послови 
информисања у Одељењу за скупштинске и извршне послове "; 

 7.   Бојана Нешовић, координатор за децу и младе у Канцеларији 
за младе Сомбор; 

 8.   Мирела Иванковић, помоћник начелника Одељења за 
друштвене делатности. 
 

II 
 У осталом делу Решењу о образовању Радне групе за 
реализацију  Акционог плана за укључивање грађана у процес 
доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу 
пореза на имовину  2018-2021 („Сл.лист града Сомбора“,бр.13/18) 
остаје неизмењено. 

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

 
РС-АПВ ГРАДСКА УПРАВА  
Број: 02-267/2019-IV                                   
Дана: 01.10.2019. год.                                       НАЧЕЛНИК 
    С о м б о р                                          Хелена Роксандић Мусулин, с.р. 
 
 
 



Страна 169  Службени лист града Сомбора Број 18– 17.10.2019. 
 

Акт 
Локалног антикорупцијског форумa града Сомбора 

 
 

 167. У поступку спровођења Локалног 
антикорупцијског плана за град Сомбор ("Сл. лист града 
Сомбора", бр. 7/2017) на основу тачке III Решења о 
образовању радног тела – Локалног антикорупцијског форума 
за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за град 
Сомбор бр. 02-211/2018-I и члана 19. Пословника о раду 
Локалног антикорупцијског форума града Сомбора и Одлуке 
о расписивању Јавног конкурса за избор недостајућег члана 
Локалног антикорупцијског форума број 06-203/2019-ХIХ од 
11.10.2019. године, Локални антикорупцијски форум града 
Сомбора , р а с п и с у ј е: 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ГРАДА СОМБОРА 
 
 

 Позивају се грађани са територије града Сомбора 
да доставе кандидатуре за чланство у Локалном 
антикорупцијском форуму града Сомбора (ЛАФ-у). 

 
 

              Сваки подносилац пријаве треба да задовољи 
следеће услове: 
1. Да лице које подноси пријаву има место пребивалишта 

на територији града Сомбора; 
2. Да лице које подноси пријаву није осуђивано или да се 

не води судски поступак за дела која се односе на 
корупцију; 

3. Да лице које подноси пријаву за чланство не може бити 
функционер у смислу одредаба чланова Закона о 
Агенцији за борбу против корупције; 

4. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у 
својим досадашњим деловањем/функцијом није кршио 
или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против 
корупције; 

5. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није 
носилац неке функције у политичкој странци; 

6. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није 
носилац функције у институцијама и/или предузећима, 
организацијама и медијима на које се долази 
именовањем од стране локалних или републичких органа 
или су исте директни корисници локалног/републичког 
буџета; 

7. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није 
запослено у институцијама и/или предузећима, 
установама, институцијама и организацијама који су 
директни корисници локалног/републичког буџета. 
        

Подносиоци пријава за чланство у ЛАФ-у града 
Сомбора треба да доставе Локалном антикорупцијском 
форуму града Сомбора: 

- Попуњен формулар пријаве (преузети са 
званичне интернет презентације града 
Сомбора у делу ДОКУМЕНТИ, наслов 
БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ); 

- Биографију подносиоца пријаве; 
- Потврду о неосуђиваности (издату од стране 

Полицијске управе Сомбор); 
- Потврду да се против подносиоца пријаве за 

чланство у ЛАФ-у не води кривични 
поступак (издат од стране Суда у Сомбору); 

- Уверење о пребивалишту; 
- Изјаву, оверену код надлежног органа у којој 

се подносилац пријаве изјашњава под пуном 
кривичном и материјално правном 
одговорношћу да испуњава услове из јавног 
конкурса неведене под тачком од 3. до 7. 
претходног става; 

- Мотивационо писмо које садржи обавезне 
одговоре на следећа питања: 

Шта Вас мотивише да се пријавите за 
ангажовање у ЛАФ-у? 
Како видите политику борбе против 
корупције у нашем друштву? 
Чиме лично можете допринети у решавању 
проблема корупције у друштву? 
 

 Попуњене обрасце пријава у затвореној и 
запечаћеној коверти са назнаком "ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 
ЧЛАНСТВО У ЛАФУ-у ГРАДА СОМБОРА, број 02-
280/2019-ХIХ – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАСЕДАЊА 
ФОРУМА", потребно је предати лично или послати поштом, 
препоручено на адресу: 

 
Градска управа Града Сомбора 
Трг цара Уроша број 1 Сомбор 

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР 
ШАЛТЕРИ 11 И 12 

 Јавни конкурс ће се објавити: 
- У "Службеном листу града Сомбора" 
- На интернет презентацији града, у делу 

ДОКУМЕНТИ, наслов БОРБА ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ 

- У "Сомборским новинама" 
- На Огласној табли Градске управе града Сомбора 

 
 Јавни конкурс траје 10 (десет дана). 
 Рок за пријаву почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора". 
 На Jавном конкурсу се бира 1 (један) недостајући 
члан Локалног антикорупцијског форума града Сомбора. 
 

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ФОРУМ 
ГРАДА СОМБОРА 
 Број: 02-280/2019-XIX                                  ПРЕДСЕДНИК ЛАФ-а 
Дана: 16.10.2019. год.                            Мате Морић, дипл.правник, с.р.    
 С о м б о р                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 170  Службени лист града Сомбора Број 18– 17.10.2019. 
 
 
Р.бр.                             Акта градоначелника                            Бр./Стр. 
 
165. Решење о образовању радне групе за израду стратегије 
развоја културе града Сомбора 2020-2025  
............................................................................................................ 18/168 
 
 
 
Р.бр.                Акта Начелника Градске управе                     Бр./Стр. 
 
 
166. Решење о измени решења о образовању радне групе за 
реализацију акционог плана за укључивање грађана у процес 
доношења одлуке о трошењу средстава прикупљених по основу 
пореза на имовину 2018-2021  ...................................................... 18/168 
 
 
Р.бр.                      Акт Лок. антикорупц. форума                   Бр./Стр. 
 
 
167. Јавни конкурс за избор члана Локалног антикорупцијског 
форума града Сомбора …............................................................. 18/169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Издавач: Скупштина града Сомбора 

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


