
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДАСОМБОР 

Број 5 Сомбор,06.03.2020.године ГодинаХIII 
 

Акта Градоначелника  
 

 
29. На основу члана 63. став 1. тачка 6. Статута града 

Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019) и члана 11. Одлуке о 
првим изменама и допунама одлуке о оснивању установе за културу 
Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
9/2013), доносим следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Правилник о првим изменама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и радних места  у 

Галерији „Милан Коњовић“ Сомбор 
 
I 
 

              ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о првим изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и радних места  у Галерији „Милан 
Коњовић“ Сомбор од 25.02.2020. године. 

 
II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у „Службеном листу града Сомбора“.  
 
 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  02-46/2020-II                                  
Дана: 03.03.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 

30. Сходно Закону о раду („Сл. Гласник РС“  бр. 
24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013, 75/2014/, 13/2017 и 95/2018-
аутентично тумачење) , Закону о култури  (“Сл. Гласник РС “ 
72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр. и 6/2020), Посебни колективни 
уговор за установе културе чији је оснивач РС, Аутономна Покрајина 
и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 106/18), и  
Уредбе о изменама и допунама  Уредбе о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата запослених у  јавним службама  („Сл.Гласник РС“ 
бр. 23/2008),  те на основу члана 18. Статута Галерије „Милан 
Коњовић“ Сомбор, као и на основу  члана 11. Одлуке  о оснивању 
Установе за културу Галерија „Милан Коњовић“ Сомбор, директор је 
донео  

 
 

ПРАВИЛНИК  
о I изменама и допунама 

Правилника о систематизацији радних места и  задатака 
у установи за  културу -  Галерија „Милан Коњовић“ Сомбор  

 
Члан 1. 

У члану 5. Правнилника, иза тачке 6. додаје се нова тачка 
7. која гласи: 
„Сарадник дигиталних процеса – висока стручна спрема, 1 
извршилац“ 

Члан 2. 
 

 Члан 6 мења се и гласи:“ Послове и радне задатке  у ГМК  
обавља укупно 7 запослених. 

Члан 3. 
 

У члану 8. иза тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи: 
 „7. Сарадник дигиталних процеса“ 
 

Шифра делатности: К-023900 

 
За ово радно место може бити изабрано лице које 

испуњава следеће услове: 
 
1.  Високо образовање – на студијама другог степена (мастер 
академске, мастер струковне, специјалистичке академске) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године или 
на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, 
специјалистичке академске, специјалистичке струковне) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
до 7. октобра 2017. године;  
 
2.Знање страног језика; 
 
3.Знање рада на рачунару укључивање  и познавање  система 
складиштења података  и рада у базама података 
 
Обавља следеће послове: 
- формира централну електронску базу података о архивској и 
актуелној уметничкој грађи у  галерији; 
- сарађује са представницима других установа на које је упућена  
установа културе ГМК  из делокруга послова дигитализације; 
- припрема и доставља на усвајање програм дигитализације; 
- формира стручну библиотеку и формира и и чува датотеке 
дигитализоване грађеу циљу очувања културне баштине похрањене у 
установи културе, у ГМК 
- формира и одржава електронску апликацију организационе 
јединице задужене за дигитализацију уметничке грађе и очувања 
културне баштине; 
- сарађује у архивским и истраживачким анализама и пројектима 
галерије; 
- припрема и доставља надлежним установама и лицима извештаје о 
реализацији поверених послова са предлозима унапређења 
делатности установе у области уметничке грађе и очувања културне 
баштине. 
Потребан број извршилаца на овом радном месту: 1“ 
 

Члан 4. 
Овај правилник се доноси у складу са Законом, Статутом  

и другим Општим актима  Установе за културу, Галерије „Милан 
Коњовић“ Сомбор. 

 
Члан 5. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања на огласној табли ГMK  и примењује се након давања 
сагласности од стране Градоначелнице Града Сомбора, у року не 
краћем од 15 дана. 
 
 
У Сомбору, дана   25.02. 2020.  г. 
 

  Директор Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор 
                             Милена Рацков-Ковачић, мастер-дипл. социолог,с.р. 
 
 
 

Акта Градског већа  
 

 
31. На основу члана 69. тачка 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 28. став 
2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011,  
104/2016 и 95/2018),  члана 16. тачка 7., члана 43 и 51. Одлуке о 
припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођења и пречишћавања 
употребљених вода и одвођења атмосферских вода на подручју града 
Сомбора ("Сл. лист града Сомбор", бр. 7/2017 и 17/2017), члана 67. 
тачка 2) Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", број 
2/2019),  члана 33. став 1. тачка 12. Одлуке о промени оснивачког 
аката ЈКП "Водоканал" Сомбор ("Сл. лист града Сомбор", бр. 25/2016 
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и 5/2017), Програма пословања ЈКП "Водоканал" Сомбор за 2020. 
годину на који је дата сагласност на 39. седници Скупштине града 
Сомбора, одржаној 18.12.2019. год. (акт Скупштине града број 06-
262/2019-I од 18.12.2019. године) и Одлуке са II седнице Надзорног 
одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор одржане 03.01.2020. године (акт бр. 
02-35/1-2020 од 09.01.2020. год.), Градско веће града Сомбора на 197. 
седници одржаној дана 04.03.2020. године, донело је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ОДЛУКУ О ШЕСТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ 

ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ 
ПРИКЉУЧКА БРОЈ 02-44/11-2018 ОД 05.02.2018. ГОДИНЕ КОЈЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР 
             

 
 

          I  ДАЈЕ СЕ сагласност на на Одлуку о шестим изменама и 
допунама одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних 
вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 02-44/11-
2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбора 
донетој на II седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор 
која је одржана 03.01.2020. године (Одлука број  02-35/1-2020 од 
19.01.2020. године). 
 
        II  Овo Решење и Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Сомбора".  
            
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  38-6/2020-III                                  
Дана: 05.03.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 
 
 32. На основу члана 60. тачка 5. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 28. став 1. Закона 
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 
104/2016), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 
бр. 129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 1. и 4. Одлуке о припреми и 
дистрибуцији воде за пиће, одвођења и пречишћавања употребљених 
вода и одвођења атмосферских вода на подручју Града Сомбора („Сл. 
лист Града Сомбор“, бр. 7/2017), члана 1. Одлуке о првим изменама и 
допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођења 
и пречишћавања употребљених вода и одвођења атмосферских вода 
на подручју Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбор“, бр. 17/2017), 
члана 33. став 1. тачка 12.  Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП 
„Водоканал“ Сомбор бр. 023-94/2016-I који је донела Скупштина 
Града Сомбора на својој 7. Седници одржаној 09.11.2016. год. и 
Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о промени оснивачког 
акта ЈКП „Водоканал“ Сомбор бр. 023-25/2017-I који је донела 
Скупштина Града Сомбора на својој 12. седници одржаној 
13.04.2017. године, и члана 33. став 1. тачка 12. Статута ЈКП 
„Водоканал“ Сомбор бр. 02-52/1-2017 од 23.11.2017. године, и  
Програма  пословања  ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2019. годину број 
02-191/1-2018 на који је дата сагласност на 30. седници Скупштине 
Града Сомбора одржаној 17.12.2018. године (Акт Скупштине Града 
број 06-288/2018-I од 17.12.2018. године), као и Програма пословања 
ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2020 годину број  02-181/1-2019 на који 
је дата сагласност на 39 седници Скупштине Града одржаној  
18.12.2019.године ( Акт Скупштине Града број 06-262/2019-I ),  
Надзорни одбор ЈКП „Водоканал“ Сомбор на својој I седници 
одржаној 13.01.2020. године доноси 
 
 
 

ОДЛУКУ 
 О ШЕСТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ 

ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА  И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА 
И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА 

БРОЈ 02-44/11-2018 ОД 05.02.2018. ГОДИНЕ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР 

 
 

Члан 1. 

 
 Овом Одлуком  мења се Члан 2. став 2. и бришу се речи 
„Светозар Милетић,“. 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном давања Сагласности од 
стране Оснивача. 
 Цене из ове Одлуке примењују се за производе и услуге 
извршене од 01.03.2020. године. 
            

Члан 3.  
 

 Све остале одредбе Одлуке о цени воде, одвођења и 
пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног 
прикључка бр. 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године остају на снази. 
 
Број: 02-35/1-2020 
Дана:09.01.2020.г. 
 
                                 Председник Надзорног одбора, 
     Никола Жуљевић, с.р. 
 
 
 
 

Акт Локалног антикорупцијског форума  
града Сомбора 

  
 

 33. 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-
54/2020-ХIХ од 25.02.2020. године, Локални антикорупцијски форум 
града Сомбора, р а с п и с у ј е: 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ИЗБОР ДВА 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 
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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 02-45/2020-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 15 (петнаест дана). 
 Рок за пријаву почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора". 
 На Jавном конкурсу се бирају 2 (два) недостајућа члана 
Локалног антикорупцијског форума града Сомбора. 
 

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ФОРУМ 
ГРАДА СОМБОРА 
 Број: 02-45/2020-XIX                                  ПРЕДСЕДНИК ЛАФ-а 
Дана: 03.03.2020. год.                            Мате Морић, дипл.правник, с.р.    
 С о м б о р                                                   
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Издавач: Скупштина града Сомбора 

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


