
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  СОМБОР 

Број 16 Сомбор,12.06.2020.године ГодинаХIII 
 

Акта Скупштине града  
 

 
 55. Скупштина града Сомбора на 41. седници одржаној 
дана 12.06.2020. године, разматрајући тачку дневног реда – 
ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ, донела је 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 

 1. УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта града Сомбора за 2020. 
годину, у тексту на који је Сагласност дало Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије под 
бројем 320-51-3588/2020-14 од 27.05.2020.године.  
 
 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта града Сомбора за 2020. годину објавити у 
„Службеном листу града Сомбора“ и на званичној   интернет 
презентацији града Сомбора. 
  
 2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ градоначелница града Сомбора за 
спровођење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за 2020. 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 2020. годину) 

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-103/2020-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 12.06.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                             Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 56. 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 41. седници одржаној дана 12.06.2020. 
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 2020. ГОДИНУ 
(лицитација) 

 
 
I 

 
 Образује се Комисија за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини за 2020 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, елономиста, 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:  02-112/2020-I                                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 12.06.2020. год.                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                             Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 
 



Страна 80  Службени лист града Сомбора Број 16– 12.06.2020. 
 
 57. На основу члана 60. Закона о пољопривредном 
земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 
112/2015, 80/2017 и 95/2018- др. закон)  и члана 39. став 1. тачка 6. 
Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2019), 
Скупштина града Сомбора на својој 41. седници одржаној дана 
12.06.2020.  године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
I 
 

 Образује се Комисија за израду Предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  
града Сомбора за 2021. годину (у даљем тексту: Комисија). 
 

II 
 

 Комисију чине председник и шест чланова, и то: 
 1. Слободан Косановић , председник, 
 2. Раде Вукелић, члан, 
 3. Сава Дојић, члан, 
 4. Страхиња Свилар, члан, 
 5. Антонио Ратковић, члан,  
 6. Владимир Сабадош, члан. 
 7. Предраг Куцурски, члан  
  

III 
 

 Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. 
годину, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 
2021. години, динамику извођења радова и улагање средстава, а 
посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно 
земљиште у државној својини у складу са чланом 60. Закона о 
пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08 – др. 
Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и прибави мишљење Комисије из 
члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту. 
 Да обавести јавним позивом образовне установе – школе, 
стручне пољопривредне службе, социјалне установе, 
високообразовне установе – факултете и научне институте чији је 
оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна 
лица у државној својини регистрована за послове у области 
шумарства, да Комисији доставе захтеве за признавање права на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без 
плаћања накнаде у површини која је примерена делатности којом се 
баве, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 
61. Закона о пољопривредном земљишту). 
 Да обавести јавним позивом правна и физичка лица која су 
власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, 
рибњака, вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих од 
15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 
година у роду, функционалних пољоприредних објеката, а који се 
налазе на земљишту у државној својини и правна и физичка лица која 
су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве 
узгојем и држањем животиња, а у циљу производње хране за 
животиње, да Комисији доставе захтеве за признавање права пречег 
закупа са потребном документацијом, најкасније до 30. октобра 
текуће године за наредну годину, да размотри достављене захтеве и 
донесе одлуку о истим (члан 64а Закона о пољопривредном 
земљишту).  
 Да изради Предлог годишњег програма у складу са 
одредбама чл.60,61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту, 
упутствима и инструкцијама Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде о изради Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступка јавног 
надметања.  
 Да прибави мишљење Комисије за давање мишљења коју 
образује градоначелник, а која у свом саставу има најмање половину 
чланова физичких лица – пољопривредника који су уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се 
уређује упис у регистар пољопривредних газдинстава на Предлог 
годишњег програма (члан 60 став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту). 

             Да  на израђени Предлог годишњег програма прибави   
сагласност Министарства, и потом исти, са прибављеном 
сагласности, достави Скупштини града Сомбора на разматрање и 
усвајање. 

IV 
 
 За обављање задатака из тачке III овог Решења председник 
и чланови Комисије, имају право на надокнаду у висини od 600,00 
динара по седници Комисије. 

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

VI 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-113/2020-I                                                 ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 12.06.2020. год.                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 58. На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гл.РС“ бр.15/2016 и 88/2019) и чланова 51. став 1.  
Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „ЧИСТОЋА“ Сомбор 
(„Сл.лист Града Сомбора бр. 25/16), и члана 39. став 1. тачка 12. 
Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр.02/19) 
Скупштина Града Сомбора на 41. седници одржаној дана 12.06.2020. 
године, донела је  
 
 

РЕШЕЊЕ О 
ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР 
 

I 
 

 Секулић Душку, проф. из Сомбора, ПРЕСТАЈЕ функција 
вршиоца дужности директора ЈКП „ЧИСТОЋА“ Сомбор. 
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-114/2020-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 12.06.2020. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                           Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 
 59. На основу члана 25. и 52. Закона о јавним предузећима 
(„Сл.гл.РС“ бр.15/2016 и 88/2019) и чланова 36. и 56. Оснивачког акта 
јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист Града 
Сомбора бр.25/16), и члана 39. став 1. тачка 12. Статута града 
Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр.02/19) Скупштина града 
Сомбора на 41. седници одржаној дана 12.06.2020. године, донела је  
 
 

РЕШЕЊЕ О 
ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР 
 
I 
 

 Драган Радојчић из Сомбора, ул. Грује Дедића  бр. 16/11, 
ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора ЈКП „Чистоћа“ 
Сомбор, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже до годину дана. 
 
 
 



Страна 81  Службени лист града Сомбора Број 16– 12.06.2020. 
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-115/2020-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 12.06.2020. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                         Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 60. На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе за 
културу Градски музеј Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 
11/2019) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2019), Скупштина града Сомбора је, на 41. седници 
одржаној дана 12.06.2020. године, донела 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА  
ГРАДСКОГ МУЗЕЈА СОМБОР 

 
 
I 

 
 МРАКОВИЋ ПЕТЕРУ, дипломираном вајару из 
Сомбора, престаје функција вршиоца дужности директора Градског 
музеја Сомбор. 
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-116/2020-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 12.06.2020. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 
 61. На основу члана 10. Одлуке о оснивању Установе за 
културу Градски музеј Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 
11/2019), члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2019) и прибављеног мишљења Буњевачког 
Националног савета број 24/2020 од 03.03.2020. године и 
Националног савета мађарске националне мањине број V/Z/58/2020 
од 10.03.2020. године, Скупштина града Сомбора је, на 41. седници 
одржаној дана  12.06.2020. године, донела 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  
ГРАДСКОГ МУЗЕЈА СОМБОР 

 
 
I 

 
 ПЕТЕР МРАКОВИЋ, дипломирани вајар из Сомбора, 
именује се за директора Градског музеја Сомбор, на период од 4 
године.  
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  02-117/2020-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 12.06.2020. год.                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                          Љиљана Тица, с.р 
 
 
 

 
Акта Градоначелника  

 
 
 62. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016 
– др.закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 9. Статута града 
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" бр. 02/19), Правилникa о 
финансирању и суфинансирању програма/пројеката  који су од јавног 
интереса за Град Сомбор („Сл.лист града Сомбора“ бр.08/2017 и 
08/2019),  Одлуке о буџету града Сомбора за 2020. годину ("Сл. лист 
града Сомбора" бр. 23/19) , доносим следеће 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 

 I  УТВРЂУЈУ СЕ удружења грађана и организације 
којима се додељују средства предвиђена у разделу раздео 3, главу 
3.42, програм 13, програмску класификацију 1201-0002, функцију 
820, позиција 433, економску класификацију 481 -Финансирање и 
суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури 
путем јавног позива у 2020. години и то на следећи начин: 
                  
1. Српска хорска асоцијација, Сомбор за Фестивал „Тамбура и глас“ у 
износу од 150.000,00 динара 
2. Асоцијација жена Републике Србије-Окружни, општински и 
градски одбор Западнобачког округа, Сомбор - за манифестацију 
„Дан житних поља“ у износу од 100.000,00 динара 
3. Храм светог Великомученика Георгија - за пројекат „Божић у 
Сомбору“ у износу од 50.000,00 динара 
4. СПЦХ „Свети цар Константин и царица Јелена“- за пројеката 
Десета смотра хорова - „Све што дише нека хвали Господа“ у износу 
од 100.000,00 динара 
5. Удружење грађана „Мостови Бездана“ Бездан -  за манифестација 
“Тројни сусрети“  у износу од 400.000,00 динара 
6.  Удружење зелени град (GREEN TOWN)- за пројекат „Десети green 
town jazz fest“ у износу од 250.000,00 динара 
7. Мађарска грађанска касина- за манифестацију „Петоспрег“ у 
износу од 80.000,00 динара 
8. УГ „Мостови“ Бездан- за пројекат „Летњи биоскоп на каналској 
обали“ у износу од 60.000,00 динара 
 9. КУДХ „Бодрог“, Бачки Моноштор - „Међународни маријански 
пучки фестивал 2020“ у износз од 50.000,00 динара 
10. Асоцијација за развој Западно бачког округа „Подунавље“ - за 
манифестацију  „Посвећење новог хлеба , дан Св.Стефана“ у износу 
од 200.000,00 динара 
11. Хуманитарно удружење Немаца“Герхард“- за пројекат „Пети 
прекогранични позоришни фестивал на немачком језику“ у износу од 
150.000,00 
12. УГ „Рубац“ Кљајићево- за пројекат „Палентијада“ у износу од 
70.000,00 динара 
13. Фото кино и видео клуб „Рада Крстић“ Сомбор - за пројекат „62. 
клупска изложба и 6. изложба фотографија“у износу од 150.000,00 
динара 
14. Асоцијација жена Републике Србије ООГО Западнобачког 
округа-за пројекат „Монографија-25 година Асоцијације жена 
Сомбор“ у износу од 170.000,00 динара 
15. Српска православна црквена општина Сомбор-за манифестацију 
„230 година Светојованске цркве у Сомбору“ у износу од 70.000,00 
динара 
16. Удружење слепих Сомбор - за пројекат  „Књижевно вече-Наше 
вече 4“ у износу од  50.000,00 динара 
17. УГ „Бодрог“Бачки Моноштор - за пројекат „Ликовна колонија 
Дондо 2020“ у износу од 50.000,00 динара 
18. УГ „Подунав“ Бачки Моноштор - за пројекат „4. фото сафари 
Бачки Моноштор“ у износу од 50.000,00 динара 
19. ЗУС „Коријени“ Сомбор - за пројекат „Ћирилица пише срцем“ у 
износу од 200.000,00 динара 
20. ХКД „Владимир Назор“ Станишић- за пројекат  Икавица-говор 
шокачких, буњевачких, личких, босанских, далматинских и 
херцеговачких Хрвата“ у износу од 50.000,00 динара 
21. ХКД“Владимир Назор“Станишић- за пројекат 12. Сазив 
међународне ликовне колоније Иван Гундић Ћисо Далмата  у износу 
од 50.000,00 динара 
22. УГ „Пулс“Бездан- за пројекат „Подунавски дани културе 2020“ у 
износу од 100.000,00 динара 
23. ГКУД „Раванград“ Сомбор- за пројекат „Дигитализација 
нематеријалног и материјалног културног блага ГКУД-а Раванград 
Сомбор“ у износу од 100.000,00 динара 
24. УГ „Брежанке“ Бачки Брег-за пројекат „Сачувати од заборава“ у 
износу од 150.000,00 динара 
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25.КУД „Вук Караџић“ Чонопља за пројекат - 75. Годишњице 
колонизације, слободе и постављање спомен обележја „Дијанина 
деца“ у износу од 200.000,00 динара 
26.Удружење „Плазовић“ Риђица - „Друга ликовна колонија Риђица 
2020“ у износу од 30.000,00 динара 
27.Мађарска грађанска касина- за пројекат „Фолклор без граница“ у 
износу од 60.000,00 динара 
28. МКУД“ Мориц Жигмонд“-за програм „Годишњи програм рада у 
2020“ у износу од 150.000,00 динара 
29. МКУД“Немет Ласло“- за програм „Годишњи програм 
фолклорних и цитрашких група“ у износу од 150.000,00 динара 
30. УЛС „Ликовна група 76“- „Годишњи програм рада удружења“у 
износу од 150.000,00 динара 
31. УГ „Урбани шокци“ Сомбор- „Дани хрватске културе 2020“ у 
износу од 100.000,00 динара 
32. КУД „Петефи Шандор“ Бездан- „Припрема представе и 
гостовање“ у износу од 150.000,00 динара 
33. КУДХ „Бодрог“ Бачки Моноштор“-за програм  „Очување. 
Неговање, презентација и популаризација традиције баштине 
Шокаца-Хрвата на територији Бачког Моноштора за 2020. Годину “ у 
износу од 250.000,00 динара 
34. УГ „Норма“ Сомбор- „Стара сомборска знамења-обележја 
идентитета“ у износу од 300.000,00 динара 
35.УГ „Дуга“, Колут-  за програм „Годишњи програм удружења “ у 
износу од 150.000,00 динара 
36. КУД „Вук Караџић“, Чонопља-за програм „Нашој деци да знају 
ко су им преци“ у износу од  250.000,00 динара 
37. СКУД „Извор“ Станишић-„ Годишњи програм –Очување 
традиционалног народног стваралаштва српскох народа“ у износу од 
250.000,00 динара 
38. Српска читаоница „Лаза Костић“, Сомбор- „Историја и неговање 
традиције српског народа“ у износу од 70.000,00 динара 
39.  ГКУД „Раванград“, Сомбор- „Очување културног блага Срба 
староседелаца и Буњеваца у Сомбору“ у износу од 500.000,00 динара 
40.МКД „ Петефи Шандор“ Телечка- „Годишњи програм у 2020. 
години удружења“ у износу од 150.000,00 динара 
41. Српско културно уметничко друштво“Ђурђевак“ Кљајићево-
„Очување културног богатства Срба и Срба са Кордуна“ у износу од 
500.000,00 динара 
42. ЗУС „Коријени“ Сомбор- за пројекат „Матица дијаспора“ у 
износу од 100.000,00 динара 
43. УГ“Подунав“ Бачки Моноштор- за програм „Јуче, данас, сутра“ у 
износу од 100.000,00 динара у износу од 150.000,00 динара 
44. ГКУД“Сомбор“- „Годишњи план рада КУД-а за 2020. годину“ у 
износу од 250.000,00 динара 
45. ХКУД“Владимир Назор“ Сомбор-„Назор чувар нематеријалног 
културног стваралаштва“ у износу од 400.000,00 динара 
46. ХКПД“С.С.Крањчевић“Б.Брег-„Очување и промоција Хрвата у 
Бачком Брегу“ у износу од 150.000,00 динара 
47. СПЦХ“Свети цар Константин и царица Јелена“- „Континуирани 
рад удружења током 2020. године“ у износу од 100.000,00 динара 
48. КУД „Крила Буковице“ Риђица-„Приказивање и очување обичаја 
Срба са подручја Р Хрватске кроз рад  КУД-а Крила Буковице“ у 
износу од 50.000,00 динара 
49. Сомборско певачко друштво-„Континуирани рад удружења током 
2020.год.“ у износу од 500.000,00 динара 
50. КУД“Арањ Јанош“ Чонопља-„Годишњи рад са дечијом-
омладинском групом“ у износу од 70.000,00 динара 
51. УГ“Буњевачко коло“Сомбор- Програми УГ „Буњевачко коло“  у 
2020“ у износу од 250.000,00 динара 
52. МКПЗ Стапар-за програм„Очување традиције“ у износу од 
250.000,00 динара 
53. Фото кино и видео клуб „Рада Крстић“ Сомбор-„Омладинска 
школа уметничке фотографије“ у износу од 100.000,00 динара 
54. УГ“Буњевачко коло“Сомбор- за пројекат „Сламарско сликарска 
колонија“ у износу од 50.000,00 динара 
55. УГ“Буњевачко коло“Сомбор- за манифестацију „ Буњевачка 
Дужионица 2020“у износу од 150.000,00 динара 
56. УГ „Раванградско пролеће“ Сомбор - за пројекат „Доштампавање 
Зборника радова Барања кроз векове“ у износу од 150.000,00 динара 
 
          
 II  ОДБИЈАЈУ СЕ следеће пријаве: 
 
1. ХКПД „С.С.Крањчевић“ Б.Брег-Фестивал „Микини дани“ због 
одустајања организатора од реализације манифестације 
2. Удружење љубитеља и узгајивача коња „Мостонга“- „Коњи наши 
разиграни“ јер су им опредељена средтва од стране Туристичке 
организације Града Сомбора за исту манифестацију 

3. УГ“Сомборски Омладински Боом-„Сомборско лето за младе“-јер 
се средства за наведену манифестацију опредељују путем конкурса 
ЛАП за маладе 
4. Српско културно уметничко друштво“Ђурђевак“Кљајићево-
„Ђурђевдански фестивал фолклора“ јер у време реализације 
манифестације на снази је биле ванредна ситуација и немогућност 
реализације исте. 
5. УГ „Тромеђа“ Сомбор-„Руски кадети у Сомбору“ , пројекат ове 
године неће бити у могућности да се реализује 
6. Удружење грађана „Буњевачки медиа центар-Сомбор“- 
Чонопљанска “Дужионица“ јер финансијки план није у складу са 
пројектним активностима 
7. ГКУД „Раванград“ Сомбор- Дужионица-завршни буњевачки 
жетвени обичаји из разлога што не испуњавају услове критеријума на 
Конкурсу 
8. Сомборско певачко друштво-„11. Дечији музички фестивал-
Шарени вокали“ због немогућности масовног окупљна у затвореном 
простору у складу са препорукама Владе Републике Србије 
9. МКУД „Немет Ласло“, Светозар Милетић -„Традиционални 
грожденбал“ због немогућности масовног окупљна у затвореном 
простору у складу са препорукама Владе Републике Србије 
10. УГ „Братушка“ Сомбор-  „Дани руске културе у Сомбору“ што не 
испуњавају услове критеријума на Конкурсу 
11. МКПЗ Стапар-  „Деца сликом приказују своје село“ из разлога  
што не испуњавају услове критеријума на Конкурсу 
12. Друштво подводних активности „Сомбор“- „Вече подводног 
филма у Сомбору“ из разлога што не испуњавају услове критеријума 
на Конкурсу 
13. Уметнички студио Сомбор-  „Додај Граду мало боје“ из разлога  
што не испуњавају услове критеријума на Конкурсу 
14. Буњевачки културни центар „Лемешки Буњевци“-Сламарско-
сликарска  колонија Лемешка јесен 2020“ из разлога  што не 
испуњавају услове критеријума на Конкурсу 
15. Музичко друштво“Музика Вива“Светозар Милетић-„Све боје 
музике“ из разлога  што не испуњавају услове критеријума на 
Конкурсу 
16. ХБКУД „Лемеш“ С.Милетић- „Лемешка ликовна колонија 
Дужијанца 2020“ из разлога  што не испуњавају услове критеријума 
на Конкурсу 
17. Фондација „Виварта Лила“ Сомбор –„ИндиГо-недеља индијске 
културе“ из разлога  што не испуњавају услове критеријума на 
Конкурсу 
18. Драмско удружење „Нола“ Сомбор-„ Летња драмска радионица“ 
из разлога  што не испуњавају услове критеријума на Конкурсу 
19. Центар за превенцију, едукацију и безбедност, Сомбор- 
„Сомборска читаоница стрипа“ јер се средства за наведену 
манифестацију опредељују путем конкурса ЛАП за маладе 
20. Удружење за подршку креативног изражавања  КОР-„15.Филгуд 
фестивал“ јер се средства за наведену манифестацију опредељују 
путем конкурса ЛАП за маладе 
                                        
 III  Средства из тачке I овог Решења преносе се на основу 
одобреног финансијског плана и Уговора о финансирању, који 
закључује Градоначелник са организацијом/ удружењем грађана који 
су носиоци пројеката за која су опредељена средства и којим се 
ближе дефинишу међусобна права и обавезе уговорних страна. 

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

РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  401-657/2020-II                                  
Дана: 11.06.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 
 63. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016 
– др.закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 9. Статута града 
Сомбора („Сл. лист града Сомбора" бр. 02/19), Правилника о 
финансирању и суфинансирању програма/пројеката који су од јавног 
интереса за Град Сомбор („Сл.лист града Сомбора“ бр. 08/2017 и 
08/2019), Одлуке о буџету града Сомбора за 2020. годину („Сл. лист 
града Сомбора" бр. 23/19), Локалног акционог плана за младе за 
период 2018-2021,  доносим следеће 
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РЕШЕЊЕ 
 
 I  ОДБИЈАЈУ СЕ следеће пријаве: 
 1. Драмско удружење Нола Сомбор „Драмска радионица Заједно 
можемо све!“ 
2. Центар за превенцију, едукацију и безбедност ПЕБ Сомбор „Камп 
за младе Моноштор 2020.“ 
3. УГ Сомборски едукативни центар Сомбор „Културно- забавни 
клуб“ 
4. Плесни клуб RavangradDance Сомбор „Валценград“ 
5. УГ Гвоздени мост Риђица „Еколошка учионица Риђица“ 
6. КУД Крила Буковице Риђица „Набавка ношње и укључивање 
младих у рад КУД-а“ 
7. Фондација Фонд за едукацију Виварта Лила Сомбор „Едукација 
младих о злоупотреби ПАС“         
                  
 II УТВРЂУЈУ СЕ удружења грађана и организације 
којима се додељују средства предвиђена у разделу раздео 3, главу 
3.46, програм 13, програмску класификацију 1301-0005, функцију 
810, позиција 455, економску класификацију 481 – Спровођење 
омладинске политике Лап за младе и то на следећи начин: 
 1. УГ Пулс Бездан „Екологија и култура, култура и екологија“ у 
износу од 40.000,00 динара; 
2. УГ Арт и Факт „Осми међународни плесни фестивал у Сомбору- 
Оријенталија 2020.“ у износу од 60.000,00 динара; 
3. Радио клуб „Никола Тесла“ Сомбор „АРГ за младе“ у износу од 
100.000,00 динара; 
4. УГ Подунав Бачки Моноштор „Еколошко- музички фестивал 
Регенерација Дунава 2020“ у износу од 50.000,00 динара; 
5. УГ Бодрог Бачки Моноштор „Зелене стазе“ у износу од 105.000,00 
динара; 
6. УГ Биберче Колут „Озелењавање животне средине Колута“ у 
износу од 140.000,00 динара; 
7. Уметнички студио Сомбор „Камп омладинске уметности 4“ у 
износу од 180.000,00 динара; 
8. УГ Аероклуб Сомбор „Адаптација и опремање простора у циљу 
обезбеђивања прихватљивог начина грејања и климатизације“ у 
износу од 50.000,00 динара; 
9. Удружење спортских риболоваца Magic fish Сомбор „Школа 
риболова и подизање свести код младих“ у износу од 220.000,00 
динара; 
10. Друштво подводних активности Сомбор „Чист ваздух у мом 
граду“ у износу од 50.000,00 динара; 
11. Кајак клуб Сомбор „У здравом телу здрав дух“ у износу од 
176.000,00 динара; 
12. Центар за педагошке иницијативе Стапар „Blue Eyed- тренинг за 
тренере у области превенције дискриминације“ у износу од 
200.000,00 динара; 
13. Удружење за подршку креативног изражавања КОР Сомбор 
„Филгуд фестивал“ у износу од 80.000,00 динара; 
14. УГ Црна шума Бездан „Завршни радови у клубу за младе и 
рекреативце“ у износу од 80.000,00 динара; 
15. Удружење слепих Сомбор „Природа, едукација, рекреација- 
ЗДРАВЉЕ“ у износу од 100.000,00 динара; 
16. УГ Старт Кљајићево „Буђење куглане“ у износу од 80.000,00 
динара; 
17. УГ Сомборски омладински Боом Сомбор „Сомборско лето за 
младе 2020.“ у износу од 220.000,00 динара; 
18. ХКУД Владимир Назор Сомбор „Млади на Назоровим даскама“ у 
износу од 65.000,00 динара; 
19.Центар за развој заједнице ЛИНК Сомбор „Активатори на 
путевима интеркултуралности“ у износу од 100.000,00 динара; 
20. УГ Едукативни центар Кристина Станишић  „Летња школа за 
младе“ у износу од 86.000,00 динара; 
21. Спортско удружење Студент Сомбор „Покренимо се“ у износу од 
180.000,00 динара; 
22. УГ Центар за индивидуални развој и унапређење друштва 
ПСИХОЗОН Сомбор „Психолошко саветовалиште за младе у 2020. 
години“ у износу од 200.000,00 динара; 
23. УГ Центар за развој образовања Планета „Физи Бизи Фест 10“ у 
износу од 340.000,00 динара; 
24. НВО Женска алтернатива Сомбор „Млади и безбедност“ у износу 
од 50.000,00 динара; 
25. УГ Подиум Сомбор „Све је лако кад си млад- 3 део“ у износу од 
150.000,00 динара; 
26. Удружење спортских риболоваца Шаран Чонопља „Едукација 
младих на тему очувања водних ресурса и биодиверзитета“ у износу 
од 92.000,00 динара; 
27. Општински одбор Покрета горана Сомбор „Од едукације до 
акције- Пошумимо Војводину“ у износу од 100.000,00 динара; 

28. УГ Натура Бачки Брег „Уређење плаже на Бајском каналу“ у 
износу од 212.000,00 динара; 
29. УГ Дуга Колут „Сеоско купалиште“ у износу од 214.000,00 
динара; 
30. МКПЗ Стапар  „Волимо живот на селу“ у износу од 185.000,00 
динара.  
 
 III  Средства из тачке II овог Решења преносе се на основу 
одобреног финансијског плана и Уговора о финансирању, који 
закључује Градоначелник са организацијом/ удружењем грађана  који 
су носиоци пројеката за која су опредељена средства и којим се 
ближе дефинишу међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 
 IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном листу града Сомбора",а списак одобрених пројеката 
на званичном сајту града Сомбора. 
 
 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  401-659/2020-II                                  
Дана: 11.06.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 

 64. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 83/2014- др.закон и 
101/2016 – др. Закон и 47/2018 ), члана 63. Статута града Сомбора 
("Сл. лист града Сомбора" бр. 2/2019), и Одлуке о буџету града 
Сомбора за 2020. годину („Сл.лист града Сомбора“ бр. 23/19) 
доносим следеће 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

 I УТВРЂУЈУ СЕ пројекти за реализацију ЛАП-а Рома у 
2020.г. као и њихови носиоци за које се додељују средства 
предвиђена Одлуком о буџету града Сомбора за 2020. годину  у 
оквиру раздела 3, глава 3.35, програмаска класификација 0901-0003, 
функцијa 090, позицијa 339, економска класификација 481– дотације 
невладиним организацијама - ЛАП Рома и то на следећи начин: 

 
 
Р.бр. НОСИОЦИ И НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

ДОДЕЉЕН 
ИЗНОС/РСД 

1. „Удружење грађана „Барањка“, из 
Бездана – пројекат  „ЗАЈЕДНО“ 
 122.000,00  

2. „Удружење Рома Дорослово“, из 
Дорослова - пројекат „СВОЈ  ГАЗДА“ 130.000,00  

3. Савез ромских НВО западно-бачког 
округа“, из Сомбора – пројекат 
„МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА 
РОМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“ 620.000,00  

4. Удружење Рома Бачки Моноштор“, из 
Бачког Моноштора – пројекат „КРЕНИ 
НА ВРЕМЕ“ 110.000,00  

5. Удружење грађана „Ромска кућа“, из 
Риђице - пројекат  „ЗДРАВЉЕ –РОМИ И 
РОМКИЊЕ“ 130.000,00  

6. Удружење Рома „Бели Голуб“, из 
Бачког Моноштора– пројекат 
„ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ РОМСКЕ 
ДЕЦЕ“,  538.000,00 

7. Удружење Рома Беаша „Румунка“ из 
Бачког Моноштора – пројекат „ДАЈТЕ 
МИ ШАНСУ“ 50.000,00 

8. Удружење младих Рома Сомбор из 
Сомбора – пројекат „РОМИ У 
ОБРАЗОВАЊУ“ 130.000,00 

 

УКУПНО: 1.830.000,00 
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 II Средства из тачке I овог Решења преносе се на основу 
Уговора о финансирању, који закључује Градоначелник са 
организацијом/удружењем грађана  који су носиоци пројекта за који 
су опредељена средства, а којим се ближе дефинишу међусобна права 
и обавезе уговорних страна. 
 

III Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном листу града Сомбора", а списак одобрених 
пројеката на званичном сајту града Сомбора. 
 
 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  401-655/2020-II                                  
Дана: 11.06.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 65. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 83/2014-др.закон и 
101/2016 –др Закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 9. Статута града 
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" бр. 02/19), Правилника о 
финансирању и суфинансирању програма/пројеката  који су од јавног 
интереса за Град Сомбор („Сл. лист града Сомбора“ бр. 08/2017 и 
08/2019), Одлуке о буџету града Сомбора за 2020. годину ("Сл. лист 
града Сомбора" бр. 23/19) доносим следеће 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
 I УТВРЂУЈУ СЕ удружења грађана која негују идентитет 
националних мањина - националних заједница  којима се додељују 
средства предвиђена у разделу 3 глава 3.4  позиција 44 функција 112 
економска класификација 481 програмска класификација 0602 - 0007 
Одлуке  о буџету града Сомбора за 2020. годину за финансирање 
реализације програма /пројеката која доприносе општем развоју 
локалне заједнице: 

 
 1. Хрватско културно друштво „ Владимир Назор“ 
Станишић  за пројекат „ Стручни скуп  „Савезна колонизација  1945-
46. Хрваат из Хрватске БИХ у    Војводини“ у износу од 60.000,00 
динара 
 2. УГ „УРБАНИ ШОКЦИ“ Сомбор за пројекат „Ужина на 
столици “ у износу од 265.000,00 динара 
 3. УГ БУЊЕВАЧКИ МЕДИА ЦЕНТАР СОМБОР за 
пројекат “ Млади Буњевци у Сомбору у износу од 80.000,00 динара 
 4. Хуманитарно удружење Немаца „Gerhard“ Сомбор за 
пројекат „ Стварање услова за презентацију немачке националне 
традиције - израде делова ношњи“ у износу од 185.000,00 динара 
 5. ХКУД ВЛАДИМИР НАЗОР  СОМБОР за пројекат 
„МИРОЉУБ“ –лист ХКУД „ВЛАДИМИР НАЗОР“ СОМБОР у 
износу од 230.000,00 динара 
 6. Асоцијација за развој Западнобачког округа 
„Подунавље“ Дорослово за пројекат „Заступање мађарских 
невладиних друштава“ у износу од   275.000,00 динара 
 7. Удружење грађана дечији кутак „Куцко“ Дорослово за 
пројекат „ Уређивање и одржавање врб портала“ у износу од 
255.000,00 динара 
 
 
 II    ОДБИЈА СЕ  следећи пројекат : 
 
 ХБКУД „ЛЕМЕШКИ БУЊЕВЦИ“ Светозар Милетић , 
пројекат „ Лемешка дужјанца“ - из предложеног  програма / пројеката 
нису видљиве значајне промене које се очекују након њихове 
реализације , односно њихова развојна, институционална и 
финансијска одрживост. 
 
 Од спровођења предложених пројеката услед 
епидемиолошке ситуације COVID-19, следећа удружења грађана: 

 
 III    ОДУСТАЛА СУ : 
 1. Хрватска удруга грађана „Безданска марина“ Бездан , 
пројекат „ 2.Сазив међународне ликовне колоније Безданска марина“ 
 2. Културно- уметничко друштво Хрвата „ Бодрог“ Бачки 
Моноштор , пројекат „Састали се аласи и бећари“ 
 3. УГ „ Буњевачко коло“ Сомбор, пројекат „ Срби и Буњевци 
у Сомбору“ 
 4. Завичајно удружење Црногораца Сомбор, пројекат„ 
Сусретања“. 

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

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

 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  401-660/2020-II                                  
Дана: 11.06.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 
 66. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/2014 - др.закон и 
101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 9. Статута 
града Сомбора („Сл. лист града Сомбора" бр. 02/19), Правилника о 
финансирању и суфинансирању програма/пројеката  који су од јавног 
интереса за Град Сомбор („Сл.лист града Сомбора“ бр. 08/2017 и 
08/2019), Одлуке о буџету града Сомбора за 2020. годину („Сл. лист 
града Сомбора" бр. 23/19). 

 
РЕШЕЊЕ 

 
 I ОДБИЈАЈУ СЕ следеће пријаве: 
 
1. Драмско удружење Нола Сомбор „Драмска радионица- Заједно 
можемо све“ 
2. КУД Крила Буковице Риђица „Рад са децом школског узраста на 
очувању културе“ 
3. УГ „Гвоздени мост“   „Школа екологије Риђица 2020.“ 
 
 II УТВРЂУЈУ СЕ удружења грађана и организације 
којима се додељују средства предвиђена у разделу раздео 3, главу 
3.46, програм 13, програмску класификацију 1301-0005, функцију 
810, позиција 455, економску класификацију 481 – Спровођење 
омладинске политике Програми за децу и то на следећи начин: 
 
1. УГ „Клуб на куб“ Сомбор „Кућица знања“ у износу од 120.000,00 
динара; 
2. УГ „Бодрог“ Бачки Моноштор „Волим књигу, волим игру“ у 
износу од 60.000,00 динара; 
3. УГ „Подунав“ Бачки Моноштор „Природољупци“ у износу од 
42.000,00 динара; 
4. Удружење слепих Сомбор  „Инклузијом до дечјег срца“ у износу 
од 70.000,00 динара; 
5. УГ Викенд насеље Дондо Бачки Моноштор „Забавна кухиња“ у 
износу од 40.000,00 динара; 
6. Сомборски едукативни центар Сомбор „Искорак из насиља“ у 
износу од 90.000,00 динара; 
7. УГ Биберче Колут „Кроз свет боја до светле будућности“ у износу 
од 50.000,00 динара; 
8. УГ Друштво подводних активности Сомбор „Дечије игре без 
граница- 2020.“ у износу од 50.000,00 динара; 
9. УГ Планета „Дечји научни клуб 5 (ДНК5)“ у износу од 60.000,00 
динара; 
10. СУ Студент Сомбор „Скочко“ у износу од 50.000,00 динара; 
11. УГ „Натура“ Бачки Брег „Насликајмо заједно“ у износу од 
85.000,00 динара; 
12. Едукативни центар Кристина Станишић „Учимо лети- то никоме 
не штети“ у износу од 70.000,00 динара; 
13. УГ Пулс Бездан „Дан Дунава 2020.“ у износу од 40.000,00 динара; 
14. ХКУД Владимир Назор Сомбор „Распуст у Назору“ у износу од 
25.000,00 динара; 
15. ОО Покрета горана Сомбор „Лепота света у оку је детета“ у 
износу од 70.000,00 динара; 
16. Удружење жена Удахни живот Станишић „Олимпијадица у 
старинским играма“ у износу од 50.000,00 динара; 
17. Удружење грађана за развој и унапређење терапијског 
педагошког и рекреативног јахања Грива Сомбор „Чувари игре 3“ у 
износу од 90.000,00 динара; 
18. Уметнички студио Сомбор „Камп дечје уметности 4“ у износу од 
90.000,00 динара; 
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19. УГ Буњевачко коло Сомбор Седма дечја ликовна колонија- 
Дужионица у износу од 30.000,00 динара; 
20. Центар ПЕБ Сомбор „Мала школа стипа 2.0“ у износу од 
40.000,00 динара; 
21. Фондација Фонд за едукацију „Виварта Лила“ Сомбор „Ноте 
пријатељства 2020.“ у износу од 80.000,00 динара; 
22. Удружење организација техничке културе Сомбор „Дечија 
недеља 2020. година“ у износу од 20.000,00 динара; 
23. Центар за педагошке иницијативе Стапар „АртЛаб- креативне 
радионице за децу“ у износу од 100.000,00 динара; 
24. Радио клуб „Никола Тесла“ Сомбор „Оријентиши се- 
Електроника“ у износу од 78.000,00 динара; 
 
 III Средства из тачке II овог Решења преносе се на основу 
одобреног финансијског плана и Уговора о финансирању, који 
закључује Градоначелник са организацијом/ удружењем грађана  који 
су носиоци пројеката за која су опредељена средства и којим се 
ближе дефинишу међусобна права и обавезе уговорних страна. 
  
 IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном листу града Сомбора", а списак одобрених 
пројеката на званичном сајту града Сомбора. 
 
 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  401-658/2020-II                                  
Дана: 11.06.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                 Душанка Голубовић с.р. 
 
 
  
 
 67. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. 
Закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 9. Статута града Сомбора ("Сл. 
лист града Сомбора" бр. 2/2019), члана 3. Првих измена и допуна 
Правилника о финансирању и суфинансирању програма / пројеката 
удружења грађана која су од јавног интереса за град Сомбор („Сл. лист 
Града Сомбора“ бр. 8/2019) и Одлуке о буџету Града Сомбора за 2020. 
годину („Сл.лист града Сомбора“ бр. 23/2019) доносим следеће 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

 
 I УТВРЂУЈУ СЕ удружења грађана из области социјалне и 
здравствене заштите којима се додељују средства опредељена Одлуком о 
буџету Града Сомбора за 2020. годину („Сл.лист Града Сомбора“, бр. 
23/2019), у оквиру раздела 3, глава 3.35, програмска класификација 0901-
0003, функција 090, позиција 322, економска класификација 481 - 
суфинансирање пројеката удружења из области социјалне и здравствене 
заштите, у износу од 5.200.000,00 динара, на следећи начин: 

 
 1.Друштво подводних активности „Сомбор“, пројекат „Обука 
жена за ронилачке специјалности“ (компресориста) као облик 
неформалног образовања и унапређења принципа родне равноправности, 
износ од 60.000,00 динара 
 2. Савез глувих и наглувих организације Сомбор, пројекат 
„Савремена асистенција“, у износу од 300.000,00 динара 
 3. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града 
Сомбора за пројекат „Искорак у бољи живот путем подршке и 
разумевања“, износ од 170.000,00 динара 
 4. Друштво инвалида за церебралну и дечију парализу 
„Сомбор“ за пројекат „Можемо и заједно“, износ од 160.000,00 динара  
 5. Друштво за борбу против рака за пројекат „Добар дан, како 
сте“, износ од 350.000,00 динара 
 6. СУБНОР  за пројекат „Помоћ борцима НОР-а и борцима рата 
1991-1999“, ,износ од 130.000,00 динара 
 7. Удружење ветерана – ратних инвалида ратова од 1990. год 
Града Сомбора за пројекат „За активну годину РВИ“,200.000,00 динара 
 8. УГ „Грива“ за пројекат „Програм психосоцијалне подршке 
деци са сметњама у развоју кроз активности терапијског 
јахања“,износ од 300.000,00 динара 
 9. Удружење слепих Сомбор за пројекат „Наше место 8“, 
износ од 1.000.000,00 динара 
 10. Покрет малих људи Србије за пројекат „ИзБОРИ СЕ ЗА 
РЕТКЕ“! износ од 165.000,00 динара 
 11. Градско удружење пензионера Сомбор за пројекат „Лепша 
и срећнија старост пензионера уз подршку друштвене заједнице“, 
износ од 190.000,00 динара 

 12. Покрет ратних ветерана Со, за пројекат „Упознавање 
2020“, износ од 110.000,00 динара 
 13.Удружење оболелих од мултипле склерозе „Западна 
Бачка“ Сомбор за пројекат „Палета срца 2020“, износ од 230.000,00 
динара 
 14. Удружење жена „Удахни живот“ за пројекат „Развој 
социјалних вештина код деце из социјално угрожених 
категорија“, износ од 100.000,00 динара 
 15. Центар за развој образовања – Планета за пројекат 
„Кошница – циркуларна економија као модел предузетништва 
особа са сметњама у развоју и инвалидитетом“, износ од  
220.000,00 динара 
 16. Удружење ратних војних инвалида Града Сомбора, 
за пројекат „Активно 2020“, износ од 145.000,00 динара 
 17. Коло српских сестара, за пројекат „Хуманост на делу, 
човечност у срцу“, износ од 200.000,00 динара 
 18. Сомборски едукативни центар, за пројекат „Школа 
добре воље – волонтер/ка деци на услузи“, износ од 378.500,00 
динара 
 19. Друштво за борбу против шећерне болести града 
Сомбора за пројекат „Са пријатељима до здравља“, износ од 
140.000,00 динара 
 20. Центар за самостални живот особа са 
инвалидитетом Сомбор за пројекат „Од обуке до сертификата 
персоналног асистента“, износ од 250.000,00 динара 
 21. Удружење за подршку особама са аутизмом за 
пројекат „Ако питаш знаћеш-мене за пријатеља имаћеш“, износ 
од 70.000,00 динара 
 22. Центар за индивидуални развој и унапрешење 
друштва „ПСИХОЗОН“ за пројекат „Клуб психичког здравља“, 
износ од 250.000,00 динара 
 23. ВИВАРТА ЛИЛА за пројекат „Креативна златна 
јесен“, износ од 81.500,00 динара. 

 
 

 II ОДБИЈА СЕ суфанинсирање програма / пројеката 
следећих удружења: 
 
1. Клуб на куб, пројекат „Ниси сам“ 
2. Eдукативни центар „Кристина“, пројекат „Све што треба 
да знате о  

вршњачком насиљу“ 
3. НВО „Женска алтернатива“, пројекат „Корак ка родној 
равноправности“ 
 
 с обзиром да наведени пројекти у контексту Јавним 
конкурсом утврђених циљева у области социјалне и здравствене 
заштите не подржавају у довољној мери задате приоритете, те да је 
утврђено да њихова релевантост не кореспондира предмету Јавног 
конкурса у области социјале и здравствене заштите. Оцењено је и да 
из предложених програма / пројеката нису видљиве значајне промене 
које се очекују након њихове реализације, односно њихова развојна, 
институционална и финансијска одрживост. Осим наведеног, 
Комисија је код наведених програмских / пројектних предлога 
закључила да није могуће сасвим јасно утврдити економску 
оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне 
активности. 
На основу изложеног, Комисија је донела одлуку да горе наведене 
програме / пројекте одбије за суфинасирање у 2020. години. 
   
 III Удружење грађана „Сомборски омладински БООМ“ 
одустало је од спровођења предложеног пројекта „Ја кажем не“ у 
2020. години, с обзиром на епидемиолошку ситуацију и мере 
превенције, у смислу  пандемије COVID 19. 
  
 IV Средства из тачке I овог Решења преносе се на основу 
одобреног финансијског плана и Уговора о финансирању, који 
закључује Градоначелник са организацијом/удружењем грађана који 
су носиоци пројекта за који су опредељена средства, а којим се ближе 
дефинишу међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 
 V Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора", а списак одобрених 
пројеката на званичном сајту града Сомбора. 
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Број:  401-656/2020-II                                  
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