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лист града Сомбора'' број 21/2019) на 12. седници одржаној
17.09.2021. године донела је
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ГРАДСКОГ ВЕЋА

145. На основу члана 46. став 1. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/16 и 88/19), члана 51.
став 1. Одлуке о оснивачком акту јавног комуналног предузећа
„Простор“ Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 27/16, 5/17
и 6/17) и члана 39. став 1. тачка 12. Статута града Сомбора
(„Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/19) Скупштина града Сомбора
на 12. седници одржаној дана 17.09.2021. године, донела је

У Решењу о избору члана Градског већа бр. 0268/2021-I од 13.04.2021. године тачка II мења се и гласи:

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР

„Члан Градског већа за област руралног развоја је
на сталном раду и остварује право на плату у складу са актом
којим се уређују плате функционера органа града Сомбора.“

I

I
ЂОРЂУ ЗОРИЋУ из Сомбора, ПРЕСТАЈЕ
функција вршиоца дужности директора ЈКП „Простор“
Сомбор, са 17.09.2021. године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Сомбора“.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-183/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

146. На основу члана 25. и 52. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и чланова
36. и 56. Одлуке о оснивачком акту јавног комуналног
предузећа „Простор“ Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр.
27/16, 5/17 и 6/17) и члана 39. став 1. тачка 12. Статута града
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/19) Скупштина
града Сомбора на 12. седници одржаној дана 17.09.2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР

РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-190/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

148. На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.
закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 73. став 1. тачка 3.
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине
Војводине („Сл. гласник РС“, бр.99/09,и 67/2012- Одлука УС и
18/2020-др.закон), члана 13. Закона о регистру просторних
јединица и Адресном регистру („Сл.гласник РС“, бр. 9/2020),
Закона о територијланој организацији Републике Србије
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 други закон)., и на основу члана 11. и 39. Статута Града
Сомбора („Службени лист Града Сомбора“ број 2/2019)
Скупштина града Сомбора, на 12. седници, одржаној дана
17.09.2021. године, д о н o с и:
ОДЛУКУ

I
СНЕЖАНА ЦИЦО из Сомбора, ул. Ваљевска 8а,
ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора ЈКП
„Простор“ Сомбор, са 18.09.2021. године, до именовања
директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до
годину дана.
II

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Ово решење објавити у „Службеном листу града
Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-184/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

о начину утврђивања и означавању назива улица, тргова,
заселака и других делова насељеног места и начину
означавања објеката и катастарских парцела кућним
бројевима

1. Предмет уређивања
Члан 1.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

147. Скупштина града Сомбора, на основу члана 45.
став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
члана 39. тачка 16., члана 65. став 4. и члана 66. став 1. Статута
града Сомбора (''Сл. лист града Сомбора'' број 2/2019) и члана
39. став 3. Пословника Скупштине града Сомбора (''Службени

Овом одлуком уређује се начин утврђивања и означавања
назива улица, тргова, заселака и других делова насељеног
места и начин означавања објеката и катастарских парцела
кућним бројевима.
Члан 2.
За улице, тргове, заселкe и друге делове насељених места
утврђује се назив.
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Члан 5.

Поједини изрази употребљени у овој одлуци, имају следеће
значење:

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и
стамбене послове Градске управе Града Сомбора (у даљем
тексту: Одељење) је обавезно да у сваком делу насељеног
места у коме су изграђени објекти именује улицу, трг, заселак
или други део насељеног места тако да се свакој
непокретности према Закону о Регистру просторних јединица
и Адресном регистру (у даљем тексту: Закон) може утврдити
кућни број.

„улица” је:
- део насељеног места у коме су изграђени стамбени
или пословни објекти,

Одељење је у обавези да истовремено са усвајањем планског
документа утврди називе улица, тргова, заселака или других
делова насељеног места ако су исти предвиђени планом.

- површина која се користи за саобраћај људи или
возила формирана на терену изградњом више од
десет објеката на парној или непарној страни и

Члан 6.

2. Значење израза
Члан 3.

1)

- јавна
планом;

површина

предвиђена

урбанистичким

„трг” је већа јавна површина, која је намењена или
се користи претежно за кретање пешака, уколико је
оивичена саобраћајницама и изграђеним објектима
најмање са три стране, или је оваква изградња
предвиђена урбанистичким планом;
3) „заселак“ је већа или мања скупина кућа, салаш и
салашко насеље издвојено и удаљено од сеоског или
градског подручја, које нема статус самосталног
насељеног места;
4) „објекат“ је сваки грађевински објекат који служи за
стамбене или пословне намене, као и зграде за
привремено становање, објекти у изградњи чији је
поступак изградње започет у складу са законом
којим се уређује изградња објеката;
5) „стамбени објекат“ је зграда намењена за
колективно и индивидуално становање;
6) „пословни објекат“ је зграда намењена за обављање
одређене делатности;
7) „зграда за привремено становање“ је викендица,
летњиковац, виноградарска кућица и сл.;
8)
„посебни део објекта“ је посебан део стамбеног или
пословног објекта који има непосредан улаз са
улице;
9)
„неизграђена катастарска парцела“ је парцела која
је урбанистичким планом предвиђена за изградњу (у
даљем тексту: парцела).
10) „адресни регистар“ (у даљем тексту: АР) је основни
и јавни регистар који садржи податке о улицама
утврђеним одлукама јединице локалне самоуправе и
кућним бројевима;

Одељење је обавезно да одржава улични систем у насељеном
месту на начин да се сваком објекту може утврдити кућни
број.
Члан 7.

2)

3. Надлежност

Одељење је обавезно да води евиденцију свих назива улица,
тргова, заселака и других делова насељеног места по
насељеним местима са описом положаја улице, трга, заселка и
другог дела насељеног места.
Члан 8.
Одељење је обавезно да без одлагања обавести Републички
геодетски завод (у даљем тексту: РГЗ) и Службу за катастар
непокретности Сомбор (у даљем тексту: СКН) о објављивању
Одлуке о утврђеном називу улице, трга, заселка или другог
дела насељеног места (у даљем тексту: Одлука) којом се врши
било каква промена података који се воде у АР као и да без
одлагања исту достави електронским путем РГЗ-у и СКН у
складу са Законом.
Након објављивања Одлуке у Службеном листу Града
Сомбора Одељење је дужно да обавести становнике насељеног
места о донетој Одлуци путем средстава јавног информисања,
као и у једном локалном листу и на веб презентацији Града
Сомбора.
Члан 9.
Одељење издаје уверење о називу/промени назива улице, трга,
заселка и другог дела насељеног места на захтев.
4. Одбор
Члан 10.

Члан 4.
Скупштина Града Сомбора (у даљем тексту: Скупштина)
одлучује о називу улице, трга, заселка и другог дела насељеног
места доношењем одлуке а на предлог Одбора за утврђивање
предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених
места (у даљем тексту: Одбор) и уз претходну сагласност
Покрајинског секретаријата надлежног за послове локалне
самоуправе.

Одбор је стално радно тело Скупштине које утврђује предлоге
назива улица, тргова, заселака и делова насељених места на
територији
града,
предлаже
Скупштини
доношење
одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других
овлашћених предлагача.
Одбор има седам чланова, од којих су три из редова одборника
а четири из реда грађана.
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Чланове из реда грађана представљају стручњаци за поједине
области: филолози, лектори, професори српског језика и
књижевности, историчари, социолози, урбанисти и др.
Пословником Скупштине уређује се конституисање,
организација, рад и друга питања везана за рад Одбора.
Записнике, извештаје као и друге стручне и административнотехничке послове за потребе Одбора израђује и води Одељење
за скупштинске и извршне послове Градске управе.
Одељење за скупштинске и извршне послове је дужно да сваки
записник, извештај и одлуку са седнице Одбора достави
Одељењу.
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1. Захтев
Члан 12.

Захтев за утврђивање, промену или гашење назива улица,
тргова, заселака и других делова насељеног места могу
поднети: Одбор, органи и тела Скупштине, грађани, месне
заједнице, установе, удружења грађана и други органи,
организације и заједнице.
Захтев се подноси Одељењу у писаној форми и мора бити
образложен.
2. Рокови

II. ОПШТА ПРАВИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА

Члан 13.

Члан 11.

Уколико захтев поднесе РГЗ односно СКН Одељење је у
обавези да у року од 60 дана од дана пријема захтева спроведе
процедуру за утврђивање назива улице, трга, заселка или
другог дела насељеног места и омогући Скупштини да у
наведеном року донесе Одлуку.

На територији града, односно једног насељеног места града
Сомбора, више улица, тргова, заселака односно других делова
једног насељеног места, не могу имати исте називе.
У случају када се улица простире границом два суседна
насељена места у којима кућни бројеви на парној страни
припадају једном насељеном месту, а кућни бројеви на
непарној страни другом насељеном месту, назив улице мора
бити исти у оба насељена места.

Уколико Скупштина не донесе Одлуку и не утврди назив
инициран по службеној дужности од стране РГЗ односно СКН
у року од 60 дана РГЗ односно СКН ће поступити у складу са
Законом.
3. Израда Одлуке

Код деобе улице на две нове, једна од новоформираних улица
може задржати постојећи назив док се другој мора утврдити
нов назив.

а) Сагласност РГЗ-а на технички опис
Члан 14.

Код спајања две постојеће улице у једну, новоформирана
улица може задржати назив једне од постојећих улица или јој
се може утврдити нов назив.
Улица, трг, заселак и други део насељеног места може имати
само један назив.
Називи улица, тргова, заселака односно других делова
насељеног места одређиваће се именима историјских и
знаменитих личности, важнијим догађајима и датумима,
географским називима као и другим прикладним називима.
Називи улица односно тргова, заселака односно других делова
насељеног места морају бити прикладни у односу на њихов
положај у насељу, величину, значај и традицију.
У називима улица односно тргова, заселака односно других
делова насељеног места не употребљава се нумерација (нпр.
Улица 1, Улица 2,...Јоргованска I, Јоргованска II,...Јоргованска
VI и сл.) сем ако се ради о имену знамените историјске
личности, важном догађају или датуму (нпр. Краља Петра I, ...
21.децембра,... и сл.).

III. ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА НАЗИВА УЛИЦА,
ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА КОЈИ СУ ФОРМИРАНИ НА
ТЕРЕНУ

На основу предлога Одбора о утврђивању односно гашењу
назива Одељење израђује предлог техничког описа положаја
улице, трга, заселка или другог дела насељеног места и на исти
исходује сагласност РГЗ-а.
б) Одлука савета месне заједнице о предложеном називу
односно сагласност грађана на предложен назив тј.
изјашњење грађана за утврђивање назива
Члан 15.
Месна заједница је у обавези да обавести, информише и
анкетира грађане месне заједнице о предлогу Одбора по
питању утврђивања, промене или гашења назива улице, трга,
заселка и другог дела насељеног места а савет месне заједнице
да донесе одлуку о предложеном називу.
Савет месне заједнице је у обавези да одлуку по питању назива
донесе у року од 15 дана од дана пријема захтева за изјашњење
тј.захтева за сагласност.
Уколико савет месне заједнице не донесе одлуку по питању
назива у року наведеном у претходном ставу, о називима ће се
изјаснити грађани путем јавне анкете или јавне расправе у
року од 15 дана од дана објаве огласа за јавну анкету тј. јавну
расправу, а у складу са Статутом града.
Спровођење јавне анкете односно јавне расправе из става 3.
овог члана спроводи Одељење у сарадњи са другим
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4)

Одбор утврђује предлог назива на основу одлуке савета
надлежне месне заједнице односно изјашњења грађана
добијених путем јавне анкете тј. јавне расправе.
Уколико савет месне заједнице не донесе одлуку по питању
назива а грађани се путем јавне анкете тј. јавне расправе не
одазову или на основу анкете није могуће утврдити називе
Одбор самостално одлучује о називима.
в) Техничка контрола РГЗ-а на утврђен предлог назива и
технички опис
Члан 16.

Члан 17.
Одељење, након позитивне техничке контроле РГЗ-а,
прибавља мишљење националног савета оне националне
мањине чији је језик у службеној употреби као и мишљење
Савета за међунационалне односе Града Сомбора.
д) Претходна сагласност на нацрт Одлуке
Члан 18.
Одељење израђује нацрт Одлуке и на исти исходује претходну
сагласност Покрајинског секретаријата надлежног за послове
локалне самоуправе.
Скупштина
по
претходно
прибављеној
сагласности
Покрајинског секретаријата надлежног за послове локалне
самоуправе, доноси Одлуку.
Скупштина одлучује о називима у складу са законом којим се
уређује локална самоуправа.
ђ) Садржај Одлуке
Члан 19.

Члан 20.
Одлука се објављује у "Службеном листу града Сомбора".
IV. ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА НАЗИВА
НОВОФОРМИРАНИХ УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И
ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА КОЈИ СУ
ПЛАНИРАНИ У УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКОМ
ДОКУМЕНТУ
1.Обавезе и надлежности
Члан 21.
Носилац израде урбанистичко планског документа односно
организациона јединица Градске управе надлежна за вршење
послова на организацији израде урбанистичко планских
докумената је у обавези да у току израде истог, а након
коначног дефинисања регулационог плана а најкасније 60 дана
пре упућивања нацрта планског документа Комисији за
планове и Јавног увида достави Одељењу регулациони план са
дефинисаним положајем и радним називима новоформираних
улица, тргова, заселака и других делова насељеног места.
Члан 22.
Скупштина је у обавези да истовремено са усвајањем Одлуке о
доношењу урбанистичког плана у коме се утврђују
новоформиране улице, односно тргови, засеоци или други
делови насељеног места донесе и Одлуку о утврђеним
називима новоформираних улица, тргова, заселака или других
делова насељеног места.
2. Израда Одлуке
а) Прибављање изјашњења, мишљења и сагласности
Члан 23.
Одељење на основу предлога Одбора о утврђивању назива и на
основу података из регулационог плана прибавља изјашњења,
мишљења и сагласности сагласно члановима 15., 17. и 18. ове
одлуке.
б) Садржај Одлуке

Одлука обавезно садржи следеће:
1)

2)

технички опис положаја улице, трга, заселка или
другог дела насељеног места, одређен катастарским
парцелама између којих, односно преко којих се
простире предложена улица, трг, заселак или други
део насељеног места;
назив који се утврђује исписан великим
штампаним словима на српском језику и
ћириличним писмом, латиничним писмом и
мађарским језиком и писмом као и хрватским
језиком и писмом а у зависности од службене
употребе језика и писма у складу са Статутом града
Сомбора;

изворе из којих ће се финансирати спровођење
Одлуке;
назив органа надлежног за спровођење Одлуке.

4. Објављивање Одлуке

Одељење утврђен предлог назива од стране Одбора на начин
из става 5. и 6. члана 15. ове одлуке прослеђује РГЗ-у на
техничку контролу.
г) Мишљење националног савета оне националне мањине
чији је језик у службеној употреби и Савета за
међунационалне односе Града Сомбора

Број 12 – 17.9.2021.

Члан 24.
Одлука обавезно садржи следеће:
1)

2)

технички опис положаја улице, трга, градске
четврти, заселка или другог дела насељеног места,
одређен катастарским парцелама између којих,
односно преко којих се простире предложена улица,
трг, заселак или други део насељеног места;
назив урбанистичко планског документа на
основу кога се утврђују називи;
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радни назив улице, трга, заселка или другог дела
насељеног места из урбанистичко планског
документа за који се утврђује назив;
назив који се утврђује исписан великим
штампаним словима на српском језику и
ћириличним писмом, латиничним писмом и
мађарским језиком и писмом као и хрватским
језиком и писмом а у зависности од службене
употребе језика и писма у складу са Статутом града
Сомбора;
изворе из којих ће се финансирати спровођење
Одлуке;
назив органа надлежног за спровођење Одлуке.

1)
2)
3)

Димензије табле из става 3.и 4. овог члана су:
1)

Члан 25.

2)

V. ОБАВЕШТАВАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ
Члан 26.
Након доношења Одлуке од стране Скупштине, Одељење је
дужно да обавести становнике насељеног места о донетој
Одлуци путем средстава јавног информисања, као и у једном
локалном листу и на званичној веб презентацији Града
Сомбора.
Члан 27.
Одељење је дужно да Одлуку без одлагања достави РГЗ-у и
СКН Сомбор електронским путем, у складу са законом.
Одлука се доставља и месној заједници на чијој територији се
налази улица, трг, градска четврт, заселак тј. други део
насељеног места, МУП Полицијској управи Сомбор- Одсеку за
управне послове и организационим јединицама Градске управе
града Сомбора: Одељењу за општу управу, Одељењу за
друштвене
делатности,
Одељењу
локалне
пореске
администрације.

у свакој улици, на почетку и на крају улице, са обе
стране поставе табле;
на свакој раскрсници улица табле поставе
дијагонално;
на сваком тргу на месту спајања улица са тргом
поставе табле.

Ако се табла са исписаним називом не може поставити на
зграду у смислу става 3. овог члана, табла са називом улице
поставља се на ограду или на посебан стуб висине 2,5 m на
приватној парцели.

3. Објављивање Одлуке

Одлука се објављује у "Службеном листу града Сомбора".
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3)

50x30 cm ако се назив исписује само ћириличним
писмом;
50x40 cm ако се назив исписује ћириличним и
латиничним писмом;
50x55 cm ако се назив исписује вишејезично.

Табле из ст. 3. 4. и 5. овог члана, израђују се од емајлираног
челичног лима, отпорног на атмосферске утицаје, који мора
имати трајност од најмање десет година.
Табле могу бити израђене и од другог материјала и облика
уколико врста тј. значај објекта и амбијентална целина то
захтевају али морају бити отпорне на атмосферске утицаје и
трајности најмање десет година.
Одбор одлучује о изгледу табле из претходног става, даје
смернице и предлог о изгледу и материјализацији табле
односно израђује пројектни задатак за израду табле.
Ако се табла поставља на објекат који је евидентиран као
заштићено културно добро или се налази у заштићеној
културно историјској целини на изглед табле и начин њене
монтаже сагласност даје надлежни завод за
заштиту
споменика културе.
Табле са називом исписују се великим словима на српском
језику и ћириличним писмом, латиничним писмом и
мађарским језиком и писмом као и хрватским језиком и
писмом а у зависности од службене употребе језика и писма у
складу са Статутом града Сомбора;

VI. ОЗНАЧАВАЊЕ УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И
ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА

Трошкове означавања назива улица, тргова, заселака и других
делова насељеног места сноси Град Сомбор.

Члан 28.

Послове одржавања, демонтаже и складиштења старих и
оштећених табли као и монтажу нових табли врши ЈКП
„Зеленило“ по налогу Одељења.

Одељење је у обавези да изврши означавање улице, трга,
заселка и другог дела насељеног места у року од 15 дана од
дана доношења Одлуке.
Означавање се врши према подацима АР и у складу са Књигом
графичких стандарда коју је израдио РГЗ и овом одлуком.

Означавање се врши постављањем табли на зграду са
исписаним називом великим штампаним словима белом бојом
на тамноплавој подлози тако да се:

Стамбена заједница, односно власник објекта, корисници
пословног простора, односно закупац на грађевинском
земљишту у јавној својини на којем је изграђен објекат,
односно инвеститор, односно подносилац захтева за
озакоњење објекта дужни су да омогуће да се табла са називом
постави на њиховој згради, огради односно катастарској
парцели.

Страна 584

Службени лист града Сомбора__

__

VI. УТВРЂИВАЊЕ КУЋНИХ БРОЈЕВА И
ОЗНАЧАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА КУЋНИМ БРОЈЕВИМА
Утврђивање кућног броја
Члан 29.
Према Закону надлежни орган за утврђивање кућног броја је
РГЗ СКН.
Означавање објеката и катастарских парцела кућним
бројем
Члан 30.
Када одлука о именовању или промени назива улице
проузрокује и пренумерацију кућних бројева, Град Сомбор је
дужан да истовремено са означавањем назива улице, изврши и
означавање објеката кућним бројем према подацима АР.
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ако је парцела ограђена, постављање таблице врши се на улазу
катастарске парцеле, водећи рачуна о њеној видљивости.
Стамбена заједница, односно власник објекта, односно закупац
на грађевинском земљишту у јавној својини на којем је
изграђен објекат, односно инвеститор, односно подносилац
захтева за озакоњење објекта дужни су да омогуће Граду
Сомбору означавање објекта или грађевинског земљишта
унутар катастарске парцеле кућним бројем.
У случајевима када је Град Сомбор у обавези да сноси
трошкове означавања објеката и катастарских парцела набавку
таблица са кућним бројем врши надлежна служба за јавне
набавке по налогу Одељења.
Набавку стубова и монтажу таблица са кућним бројем врши
ЈКП „Зеленило“ по налогу Одељења.
ЈКП „Зеленило“ је дужно да таблице са кућним бројевима
постави према условима и упутству Одељења а у року од 15
дана од дана достављања таблица.

Не може се вршити означавање објекта кућним бројем у новој
улици без претходно означеног назива улице.

VI ЗАБРАНЕ И ДУЖНОСТИ

Трошкови означавања кућним бројем

Члан 34.

Члан 31.

Стамбена заједница, односно власник објекта, корисници
пословног простора, односно закупац на грађевинском
земљишту у јавној својини на којем је изграђен објекат,
односно инвеститор, односно подносилац захтева за
озакоњење објекта дужни су да:

Трошкове означавања објеката и катастарских парцела кућним
бројевима само у поступку нумерације или пренумерације
кућних бројева изазване доношењем нових или променом
постојећих назива улица, сноси Град Сомбор.
Изглед таблице са кућним бројем

1)

Члан 32.

2)

Таблица са кућним бројем израђује се према подацима АР и у
складу са Књигом графичких стандарда коју је израдио РГЗ и
овом одлуком.

3)

Таблица са кућним бројем израђује се од емајлираног челичног
лима, величине 20x15 cm, а кућни број исписује се белом
бојом на тамноплавој основи.
Таблице могу бити израђене и од другог материјала и облика
сагласно ставовима 7., 8. и 9. члана 28.
Начин означавања објеката и катастарских парцела
кућним бројем
Члан 33.
Означавање се врши према подацима АР и у складу са Књигом
графичких стандарда коју је израдио РГЗ и овом одлуком.
Означавање објекта кућним бројем врши се постављањем
таблице на објекат са десне стране од улаза или изнад улаза у
објекат, водећи рачуна о њеној видљивости.
Означавање катастарских парцела кућним бројем врши се и
постављањем таблице на посебном стубу висине 2,5 m, у
левом углу катастарске парцеле а према улици, односно путу а

4)

5)

омогуће да се таблица са кућним бројем постави на
њиховом објекту, односно на њиховој катастарској
парцели;
одржавају чистом таблицу са кућним бројем и
старају се да кућни број буде видљив и читак;
обавесте РГЗ СКН Сомбор, о оштећењу или
уништењу таблице са кућним бројем, у року од 30
дана од дана настанка оштећења или уништења;
омогуће да се табла са називом постави на њиховом
објекту, односно огради односно њиховој
катастарској парцели;
обавесте Одељење о оштећењу или уништењу табле
са називом у року од 30 дана од дана настанка
оштећења или уништења;

Забрањено је неовлашћено означавање, постављање или
скидање табли са називима улица и таблица са кућним
бројевима, као и уништавање, оштећивање или нарушавање
изгледа табли, односно таблица.
VII НАДЗОР И КОНТРОЛА НАД ОЗНАЧАВАЊЕМ
Члан 35.
Надзор над применом ове одлуке врши Одељење.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке
врши Одељење инспекције и комуналне милиције градске
управе Града Сомбора, путем комуналних инспектора и
комуналних милиционара.
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Сомбора“ бр. 2/2019) Скупштина града Сомбора, на 12.
седници одржаној дана 17.09.2021. године, донела је

Контролу над означавањем назива врши Град Сомбор,
Одељење.
Одељење инспекције и комуналне милиције је дужно да
пријави неправилности и недостатке уочене на терену органу
надлежном за контролу из ст. 1. овог члана.

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА СОМБОРА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Новчаном казном од 25.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице, ако:
1)

2)

неовлашћено означи, скине, уништи, оштети или
наруши изглед табле са називом или таблице са
кућним бројем (члан 34. став 2.);
не омогући да се табла са називом и таблица са
кућним бројем постави на његовом објекту, односно
катастарској парцели (члан 28. став 13., члан 33.
став 4. и члан 34. став 1. тачке 1. и 4.).

Новчаном казном од 150.000 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана правно лице.
Новчаном казном од 25.000 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 75.000 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана предузетник.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Сомбора“.
Члан 39.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању и означавању назива насељених места,
приградских насеља, улица, тргова и других делова насељеног
места и начину утврђивања кућних бројева и означавању
зграда бројевима на територији града Сомбора „Сл.лист града
Сомбора“, бр. 2/10.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 015-19/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

149. На основу члана 20. став 1. тачка 4. и 5. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,
83/2014-др. закон и 47/2018), чланова 10. и 113. Закона о
социјалној заштити („Сл. гласник РС“ број 24/2011), чланова 3.
и 4. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/1991,
71/1994, 79/2005-др. закон, 81/2014 испр. др. закона и 83/2014др. закон) и члана 39. Статута града Сомбора („Сл. лист града

Члан 1.
Овом одлуком град Сомбор (у даљем тексту:
Оснивач) оснива установу социјалне заштите Центар за
пружање услуга социјалне заштите града Сомбора (у даљем
тексту: Центар), ради успостављања, развијања и пружања
услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе,
у складу са законом и другим прописима којима се регулише
област социјалне заштите.
Члан 2.
Оснивач Центра је град Сомбор (у даљем тексту:
Оснивач) са седиштем у Сомбору, Трг Цара Уроша 1.
На оснивање, организацију и рад Центра, као
установе, примењују се прописи о јавним службама и прописи
из области социјалне заштите.
Центар има својство правног лица са правима,
обавезама и одговорностима утврђених законом, овом
Oдлуком и Статутом.
Центар стиче својство правног лица уписом у
регистар, у складу са законом.
У правном промету са трећим лицима Центар
иступа у своје име и за свој рачун.
II НАЗИВ,
УСТАНОВЕ

СЕДИШТЕ,

ПЕЧАТ

И

ШТАМБИЉ

Члан 3.
Центар послује под називом: Центар за пружање
услуга социјалне заштите града Сомбора.
Назив установе социјалне заштите на српском
језику ћириличним писмом је: Центар за пружање услуга
социјалне заштите града Сомбора.
Назив установе социјалне заштите на српском
језику латиничним писмом је:Centar za pružanje usluga socijalne
zaštite grada Sombora
Назив установе социјалне заштите на мађарском језику и
писму је: Zombori Szociális Védelmi Központ
.
Седиште Центра је у Сомбору, улица Трг Цара
Уроша број 1, Сомбор.
О промени назива, седишта и статусној промени
Центра одлучује Скупштина града Сомбора.
Члан 4.
Центар има свој печат и штамбиљ који садрже
пословно име и седиште .
Изглед и садржај печата и штамбиља утврђују се
Статутом Центра у складу са законом.
III ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 5.
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У складу са Уредбом о класификацији делатности
(„Сл. Гласник РС“ број 54/2010) делатност Центра је:
87.90 - Остали облици социјалне заштите са смештајем
88.10 – Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица
са посебним потребама;
88.91 – Делатност дневне бриге о деци;
88.99 – Остала непоменута социјална заштита без смештаја.
Члан 6.
У оквиру своје делатности Центар пружа следеће
услуге социјалне заштите:
1. Дневни боравак за децу, младе и одрасла лица са
телесним инвалидитетом, сметњама у развоју, односно
интелектуалним тешкоћама;
2. Смештај у прихватилиште за жене и децу жртве насиља
у породици и жртве трговине људима;
3. Лични пратилац детета;
4. Персонални асистент;
5. Помоћ у кући;
6. Саветодавно-терапијске, социјално-едукативне услуге и
7. Услуге материјалне помоћи и подршке, социјалноздравствене услуге и друге услуге социјалне заштите из
надлежности локалне самоуправе.
Члан 7.
Центар и Центар за социјални рад града Сомбора
припремају документацију потребну за пружање услуга, а за
чију реализацију средства обезбеђује град Сомбор о чему ће се
склопити посебан споразум о пословно-техничкој сарадњи на
прикупљању, протоку и достављању документације у складу
са законом и у најбољем интересу странке.
О праву на пужање услуге решењем одлучује
Центар за пружање услуга социјалне заштите на основу
стручне процене Центра за социјални рад града Сомбора,
односно Интерресорне комисије Града Сомбора.
Члан 8.
У обављању делатности Центар може ангажовати и
овлашћене пружаоце услуга, у складу са законом.
Делатност Центра
не може се мењати без
сагласности оснивача.
Центар може, уз претходно прибављену сагласност
оснивача, обављати и другу врсту делатности сагласну
основној делатности и располагати приходима, у складу са
законом.

Број 12 – 17.9.2021.
Члан 10.

Средства за оснивање и почетак рада Центра
обезбеђују се у буџету града Сомбора у износу од 3.000.000,00
динара..
Имовина коју Центар користи се не може отуђити
нити дати у закуп без сагласности надлежног органа Оснивача.
Средства за оснивање и рад Центра су јавна својина,
у складу са законом.
V ФИНАНСИРАЊЕ ЦЕНТРА
Члан 11.
Средства за обављање делатности Центра
обезбеђују се:
- из буџета Града Сомбора;
- из буџета Републике Србије ;
- из буџета Аутономне Покрајне Војводине;
- учешћем корисника и његових сродника обавезних на
издржавање у складу са Законом о социјалној заштити,
подзаконским актима, и Правилником градског већа града
Сомбора којим се регулише начин плаћања партиципације;
- од донатора;
- из пројектног финансирања;
- из прилога;
- из других извора, у складу са законом.
VI МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И
ЦЕНТРА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
ЦЕНТРА
Члан 12.
Скупштина града као оснивач:
- даје сагласност на Статут Центра;
- разматра
годишње извештаје о раду и финансијском
пословању и усваја исте;
- даје сагласност на годишњи програм рада;
- даје сагласност на статусне промене;
- даје сагласност на промену делатности, промену седишта и
назив Установе.
- именује и разрешава директора Центра;
- именује и разрешава чланове Управног и Надзорног одбора;
-Усваја Програм унапређења развоја социјалне заштите на
територији града Сомбора предложеног од стране УО Центра
- врши и друге послове у складу са законом.

Члан 9.
Центар ће своју основну делатност обављати као
Установа социјлане заштите на регионалном нивоу у складу са
техничким, просторним и кадровским могућностима центра.
Центар може без посебне сагласности оснивача, на
предлог директора, а на основу одлуке Управног одбора
пружати услуге у заједници (дневни боравак, сигурна кућа,
помоћ у кући, персонални асистент и лични пратилац)
јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне
покрајине Војводине, под условима утврђеним ценовником
услуга и Уговором о пословно техничкој сарадњи са
Јединцама локалне самоуправе које наручују услуге.
Метод обрачуна и висину партиципације у цени
услуга за сваког појединачног корисника услуга утврђује
Центар на основу Ценовника услуга и трошкова извршења
услуга на територији наручиоца.
IV СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА
ЦЕНТРА

На захтев Скупштине града, Градског већа и
Градоначелника, Центар је дужан да поднесе ванредни
извештај о свом раду.
Градоначелник и Градско веће као извршни органи
имају право да наложе ванредну контролу пословања Центара.
У случају поремећаја у пословању Центра, Оснивач
може предузети мере којима ће обезбедити несметано
пословање Центра, разрешити органе које је поставио и
именовати привремене органе, као и друге мере предвиђене
законом.
Члан 13.
Градско веће даје сагласност на :
- Одлуку о ценама услуга Центра;
- Одлуку о кредитном задужењу Центра код пословних банака,
фондова, или других финансијских организација којом се
обезбеђују средства за капиталне или текуће инвестиције
- Уговоре о финансијском , односно оперативном лизингу,
- Преговоре, радње и правне послове са трећим лицима код
којих се Центар кредитно задужује , оптерећује имовину
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установе, или користи друга средства обезбеђивања
потраживања.
- Доноси Правилнике о пружању услуга и остваривању права
социјалне заштите која спроводи Центар
Надзор над наменским коришћењем средстава врши и
Одељење за друштвене делатности и Одељење за финансије
Члан 14.
Градоначелник :
- даје сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова у Центру;
- доноси Решење о утврђивању збирне листе коефицијената за
обрачун и исплату плата запослених у установи
- врши и друге послове у складу са законом и Статутом града
Сомбора.
Члан 15.
Центар је дужан да:
- обавља делатност за коју је основан и да о свом раду подноси
извештаје најмање једанпут годишње или чешће на захтев
Оснивача;
- по захтеву Оснивача, покрајинских и републичких органа
подноси извештаје, статистичке и остале податке, води
евиденције о услугама, броју, старосној структури, мерама
подршке и корисницима услуга социјалне заштите из изворне
надлежности града Сомбора и обавља друге послове у складу
са законом, Статутом и овом Одлуком и другим општим
актима.
Члан 16.
У обављању своје делатности Центар може да
сарађује са одговарајућим установама и организацијама у
земљи и иностранству ради унапређења делатности и размене
искустава.
VII ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ЦЕНТРА
Члан 17.
Органи управљања Центра су:
- Директор, као орган руковођења,
- Управни одбор, као орган управљања,
- Надзорни одбор, као орган надзора

Члан 20.
Скупштина града може именовати вршиоца
дужности директора, без претходно спроведеног конкурса, у
случају када директору престане дужност пре истека мандата,
односно када јавни конкурс за директора није успео.
За вршиоца дужности директора може бити
именовано лице на период од најдуже једне године .
Исто лице не може бити два пута именовано за
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора да испуњава
услове за избор директора установе.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.
Члан 21.
Орган управљања Центром је Управни одбор.
Управни одбор има 3 члана, укључујући и
председника.
Председника и чланове Управног одбора Центра
именује и разрешава Скупштина града.
Управни одбор чине:
- 2 представника оснивача које предлаже Одбор за
избор, именовања и административно-мандатна питања
Скупштине града Сомбора,
- 1 представник из реда запослених , предложен на
начин утврђен Статутом Центра.
Чланови управног одбора се именују на период од
четири године и могу бити именовани највише два пута.
Надлежност Управног одбора дефинише се
Статутом Центра у складу са законом.
Члан 22.
Дужност члана управног одбора Центра престаје истеком
мандата и разрешењем.
Скупштина града разрешиће члана управног одбора пре
истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности члана
управног одбора, односно ако је правноснажном судском
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана управног одбора установе;
4) из других разлога утврђених законом или статутом
установе.

Члан 18.
Радом и пословањем Центра руководи директор у
складу са законом, Одлуком о оснивању и Статутом Центра.
Директора Центра именује и разрешава оснивач.
Директор Центра се именује на период од 4 године.
За директора може бити именовано лице које
испуњава опште и посебне услове прописане Законом и
Статутом Центра.
Услови за именовање, као и надлежност директора
дефинишу се Статутом Центра.
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Члан 23.
Скупштина града може до именовања председника и
чланова Управног одбора Центра да именује вршиоце
дужности председника и чланова Управног одбора.
Скупштина града може именовати вршиоца
дужности председника и члана Управног одбора Центра и у
случају када председнику, односно члану Управног одбора
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана
Управног одбора може обављати ту функцију најдуже једну
годину.

Члан 19.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Дужност директора установе престаје истеком
мандата и разрешењем.
Скупштина града разрешиће директора Центра пре
истека мандата у случајевима предвиђеним Законом.
Поступак и разрешење директора покреће Оснивач
по својој иницијативи или на иницијативу Управног одбора
Центра.

Члан 24.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем
Центра.
Председника и чланове Надзорног одбора Центра
именује и разрешава Скупштина града.
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Надзорни одбор има 3 члана, укључујући и
председника.
Члан 25.
Надзорни одбор чине:
-два представника оснивача, кога предлаже Одбор
за избор, именовања и административно-мандатна питања
Скупштине града Сомбора,
-један представник из реда запослених, предложен
на начин утврђен Статутом Центра
Чланови Надзорног одбора именују се на период 4
године и могу бити именовани највише два пута.
Надлежност Надзорног одбора дефинише се
Статутом Центра у складу са законом.
Члан 26.
Скупштина града може до именовања председника и
чланова надзорног одбора Центра да именује вршиоце
дужности председника и чланова надзорног одбора.
Скупштина града може именовати вршиоца
дужности председника и члана надзорног одбора Центра и у
случају када председнику, односно члану надзорног одбора
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана
надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже једну
годину.
Члан 27.
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси
извештај о свом раду Скупштини града.
Члан 28.
Дужност члана надзорног одбора Центра престаје
истеком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће члана надзорног одбора пре
истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности члана
надзорног одбора, односно ако је правноснажном судском
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана надзорног одбора Центра;
4) из других разлога утврђених законом или статутом
Центра.
Члан 29.
Председнику и члановима Управног и Надзорног
одбора може припасти накнада за рад по одржаној седници у
висини половине неопорезивог износа дневнице.
Накнада за рад из става 1. овог члана се исплаћује из
сопствених прихода Центра.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Обавезује се Управни одбор Центра за социјални
рад Сомбор да до 30.11.2021 године сачини попис целокупне
имовине, као и да сачини деобни биланс између Центра за
пружање услуга социјалне заштите града Сомбора и Центра за
социјални рад града Сомбора и да исти достави Градском већу
града Сомбора на давање сагласности.
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Даном почетка рада Центар преузима на управљање
имовину, као и средства, права и обавезе утврђене деобним
билансом који је усвојио Управни одбор Центра за социјални
рад Сомбор, а на који је сагласност дало Градско веће града
Сомбора и преузима део запослених у Центру за социјални
рад- организациона јединица- Служба локалних права и
услуга, према поменутом Деобном билансу и другим пратећим
одлукама Управног одбота ЦСР Сомбор.
Члан 32.
До дана регистрације, односно почетка рада Центра,
пружање услуга у социјалној заштити из надлежности Центра,
поступак остваривања права, на основу Одлуке о правима у
социјалној заштити из надлежности града Сомбора, вршиће
Центар за социјални рад града Сомбора.
Услуге социјалне заштите
које пружају
лиценцирани пружаоци услуга изабрани у поступку јавних
набавки са којима Град Сомбор има закључене уговоре,
пружаће изабрани пружаоци .
Пословне промене настале између дана ступања на
снагу ове Одлуке и дана уписа у регистар, односно почетка
рада Центра, обухватају се у пословним књигама Центра за
социјални рад града Сомбора и о томе, као и о раду на
пружању услуга социјалне заштите у граду Сомбору,
Оснивачу извештај подноси Центар за социјални рад града
Сомбора.
Члан 33.
До именовања директора Центра, Скупштина града
Сомбора именује ЈЕЛЕНУ СТАКИЋ за вршиоца дужности
директора на период од најдуже до годину дана, са задатком да
обави послове подношења пријаве за упис у Привредни
регистар и изврши друге потребне припреме за почетак рада
Центра.
До именовања Управног одбора, Скупштина града
у привремени Управни одбор именује:
1.
2.
3.

РОСАНА
КРСТИЋ,
за
председника
ИЛИЈА ТАРАБИЋ, за члана
МИОДРАГ ТЕПАВАЦ, за
члана.

До именовања Надзорног одбора, Скупштина града
у привремени Надзорни одбор именује:
1.
2.
3.

МИЛАН
ПРОЛЕ,
председника
МИРОСЛАВ НИКШИЋ,
члана
РУЖИЦА РАСТОВИЋ,
члана.

за
за
за

Члан 34.
Центар је дужан да донесе Статут у складу са овом
Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Статутом Центра ближе се уређује
надлежност органа, услови за именовање и
директора, заступање и представљање, права,
одговорности запослених, начин организовања
друга питања од значаја за пословање Центра.

делатност,
разрешење
обавезе и
послова и
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Члан 2.

Члан 35.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.

У члану 10., став 3. мења се и гласи:
„Услови за именовање, као и надлежност директора
дефинишу се Статутом Историјског архива Сомбор, по
поступку прописаним законом“.

РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 022-42/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

Ставови 6. и 7. се бришу.
Члан 3.
Члан 12. мења се и гласи:

150. На основу члана 4. Закона о јавним службама (
''Службени гласник РС'', бр.42/91, 71/94,79/2005-др.закон,
81/2005- испр.др.закона,83/2005-испр.др.закона и 83/2014др.закон), члана 23. Закона о култури ("Сл. гласник РС",
бр.72/09,13/16, 30/16-исправка, 6/2020 и 47/2021), члана 32.
став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр.129/07 и 83/14 -др.закон , 101/2016-др.закон И
47/2018), ) и члана 39. став 1. тачка 11. Статута града Сомбора
("Службени лист града Сомбора", број 2/2019), Скупштина
града Сомбора на 12. седници одржаној дана 17.09.2021.
године донела је

„Скупштина града може именовати вршиоца
дужности директора, без претходно спроведеног конкурса, у
случају када директору престане дужност пре истека мандата,
односно када јавни конкурс за директора није успео.
За вршиоца дужности директора може бити
именовано лице на период од најдуже једне године .
Исто лице не може бити два пута именовано за
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора да испуњава
услове за избор директора установе.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора“.

ОДЛУКУ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СОМБОР

Члан 4.

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Историјског архива Сомбор
("Службени лист града Сомбора", број 8/2018), у члану 7.став
5. мења се и гласи :

Иза члана 13., додаје се нови члан 13а. који гласи
Дужност члана управног одбора установе престаје
истеком мандата и разрешењем.
Скупштина града разрешиће члана управног одбора пре
истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;

„Град Сомбор као оснивач установе и општине
Апатин, Кула, Оџаци и Бач су 10.10.2018.године закључили
Споразум о суфинансирању делатности Историјског архива
Сомбор и на основу истога се за сваку буџетску годину, у
складу са буџетским календаром и опредељеним средствима
закључују појединачни уговори о суфинансирању делатности
Историјског архива са тачно наведеним номиналним износима
суфинансирајућег удела“.
Иза става 5. додају се нови ставови 6., 7. и 8. , који
гласе:
„Историјски архив подноси Скупштини града
предлог годишњег програма рада и предлог финансијског
плана за наредну годину и пројекције за наредне две године ,
најкасније до 20.јула текуће године.
Историјски архив је дужан да најкасније до 15.
марта текуће године, Скупштини града поднесе извештај о
раду и извештај о финансијском пословању за претходну
годину.
Градоначелник града Сомбора закључује са
Историјским архивом
годишњи Уговор о финансирању
трошкова за остваривање своје делатности“.

3) ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности члана
управног одбора, односно ако је правноснажном судском
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана управног одбора установе;
4) из других разлога утврђених законом или статутом
установе.
Члан 5.
Иза члана 14., додају се чланови 14а., 14б. и 14 ц.
који гласе :
„Члан 14а.
Скупштина града може до именовања председника и
чланова надзорног одбора установе да именује вршиоце
дужности председника и чланова надзорног одбора.
Скупштина града може именовати вршиоца дужности
председника и члана надзорног одбора установе и у случају
када председнику, односно члану надзорног одбора престане
дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана
надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже једну
годину.
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Члан 14б.

Члан 1.

Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси
извештај о свом раду Скупштини града.

Овом одлуком расписује се јавни конкурс за
именовање
директора
јавног
комуналног
предузећа
"Водоканал" Сомбор.

Члан 14ц.

Члан 2.

Дужност члана надзорног одбора установе престаје
истеком мандата и разрешењем.

Директора
јавног
комуналног
предузећа
"Водоканал" Сомбор именује Скупштина града на период од
четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Оснивач установе разрешиће члана надзорног одбора пре
истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности члана
надзорног одбора, односно ако је правноснажном судском
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана надзорног одбора установе;
4) из других разлога утврђених законом или статутом
установе“.

Члан 3.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Место рада директора је Сомбор, ул. Белог Голуба
бр.5.
Члан 4.

Члан 6.
Историјски архив је дужан да усклади Статут са
овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.

Директор јавног предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршења јавних
функција.
Члан 5.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу града Сомбора.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 022-43/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

Јавни Конкурс спроводи Комисија за именовање
директора јавног предузећа коју је именовала Скупштина
града Сомбора.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

151. На основу члана 32 . став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и
83/2014 - др. Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 36.,
37., 38. и 39. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број 15/2016 и 88/2019) и 39. став 1. тачка 12. Статута
Града Сомбора ("Службени лист града Сомбора", број
02/2019), Скупштина Града Сомбора на 12. седници одржаној
дана 17.09.2021. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОКАНАЛ"
СОМБОР

За директора јавног комуналног предузећа
"Водоканал" Сомбор може бити именовано лице које
испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири
године,односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7. да
није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци
9. да му нису изречене мере безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
обавезно психитаријско лечење и
чување у здравственој установи
обавезно психитаријско лечење на
слободи
обавезно лечење наркомана
обавезно лечење алкохоличара
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забрана вршења позива, делатности и
дужности

Члан 6.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службном листу града Сомбора".
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-191/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

152. На основу члана 32 . став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и
83/2014 - др. Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 36.,
37., 38. и 39. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број 15/2016 и 88/2019) и 39. став 1. тачка 12. Статута
Града Сомбора ("Службени лист града Сомбора", број
02/2019), Скупштина Града Сомбора, оглашава:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
1. Оглашава се јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа "Водоканал" Сомбор,
ул. Белог Голуба бр.5.
Матични број:
08046751
ПИБ:
100016155
Јавно комунално предузеће "Водоканал" Сомбор,
уписано је у Регистар Агенције за привредне регистре
Решењем бр. БД 47035/2005 од 06.07.2005. године.
Претежна делатност предузећа је:
Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
2. Директора јавног комуналног предузећа именује
Скупштина града Сомбора на период од четири године.
Јавни Конкурс спроводи комисија за именовање
директора јавног предузећа коју је именовала Скупштина
града Сомбора.
Директор Јавног комуналног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Место рада директора је Сомбор, ул.Белог Голуба
бр.5.
3. За директора јавног комуналног предузећа може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
3.1. да је пунолетно и пословно способно;
3.2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири
године,односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3.3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) ове тачке;
3.4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
3.5. да познаје област корпоративног управљања;
3.6. да има радно искуство у организовању рада и
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вођењу послова;
3.7. да
није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке;
3.8. да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци
3.9. да му нису изречене мере безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
обавезно психитаријско лечење и
чување у здравственој установи
обавезно психитаријско лечење на
слободи
обавезно лечење наркомана
обавезно лечење алкохоличара
забрана вршења позива, делатности и
дужности
4. У изборном поступку провера и оцењивање
стручне оспособњености, знања и вештина кандидата оцењују
се увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
5. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о радном искуству с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на
јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о
стручном усавршавању и податке о посебним областима
знања.
6. Пријава са доказима о испуњености услова
подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
Пријава се подноси у затвореној коверти на адресу:
Комисија за именовање директора, Сомбор, Трг
Цара Уроша 1. - За јавни конкурс - именовање директора ЈКП
"Водоканал" Сомбор, Белог Голуба бр.5, са назнаком "НЕ
ОТВАРАТИ", са позивом на број 02-165/2021-XVI.
Пријаве се предају путем поште или на Писарници
Градске управе Града Сомбора, Трг Цара Уроша 1, Услужни
центар - шалтер број 11 или 12.
7. Уз пријаву се подносе следећи докази:
7.1. Извод из матичне књиге рођених
7.2. Уверење о држављанству Републике Србије
7.3. Доказ о стручној спреми
7.4. Исправе којим се доказује радно искуство
(потврда и други акти из којих се доказује да
има најмање пет година радног искуства на
пословима на којима се захтева високо
образовање)
7.5. Исправе којима се доказује године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа
7.6. Уверење надлежног органа да није осуђивано на
казну затвора од најмање 6 месеци, као и
Уверење да нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
обавезно психитаријско лечење и
чување у здравственој установи
обавезно психитаријско лечење на
слободи
обавезно лечење наркомана
обавезно лечење алкохоличара
забрана вршења позива, делатности и
дужности
(уверење из казнене евиденције које се
прибавља у Писарници Полицијске
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управе Сомбор - зграда Жупаније)
7.7. Изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено
мировање функције у органу политичке
странке.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је
оверена код надлежног органа.
8. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Игор Латас, тел. 025/468-245.
9. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
10. Јавни конкурс објављује се у "Службеном
гласнику Републике Србије", „Службеном листу града
Сомбора“ и у најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на
интернет страници Града Сомбора www.sombor.rs

РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-191/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

153. На основу члана 32 . став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и
83/2014 - др. Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 36.,
37., 38. и 39. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број 15/2016 и 88/2019) и 39. став 1. тачка 12. Статута
Града Сомбора ("Службени лист града Сомбора", број
02/2019), Скупштина Града Сомбора на 12. седници одржаној
дана 17.09.2021. године, д о н е л а ј е

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД"
БЕЗДАН
Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни конкурс за
именовање директора јавног комуналног предузећа „Водовод"
Бездан.
Члан 2.
Директора јавног комуналног предузећа "Водовод"
Бездан именује Скупштина града на период од четири године,
а на основу спроведеног јавног конкурса.
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Јавни Конкурс спроводи Комисија за именовање
директора јавног предузећа коју је именовала Скупштина
града Сомбора.
Члан 3.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Место рада директора је Бездан, Сомборски пут бб.
Члан 4.
Директор јавног предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршења јавних
функција.
Члан 5.
За директора јавног комуналног предузећа "
Водовод" Бездан може бити именовано лице које
испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири
године,односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7. да
није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци
9. да му нису изречене мере безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
обавезно психитаријско лечење и
чување у здравственој установи
обавезно психитаријско лечење на
слободи
обавезно лечење наркомана
обавезно лечење алкохоличара
забрана вршења позива, делатности и
дужности
Члан 6.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службном листу града Сомбора".
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-192/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.
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154. На основу члана 32 . став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и
83/2014 - др. Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 36.,
37., 38. и 39. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број 15/2016 и 88/2019) и 39. став 1. тачка 12. Статута
Града Сомбора ("Службени лист града Сомбора", број
02/2019), Скупштина Града Сомбора, оглашава:
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пословима за које се захтева
образовање из тачке 2) ове тачке;

високо

3.4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
3.5. да познаје област корпоративног управљања;

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД" БЕЗДАН

1. Оглашава се јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод" Бездан,
Сомборски пут бб.
Матични број:

08189544

ПИБ:

100613555

3.6. да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
3.7. да
није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке;
3.8. да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци
3.9. да му нису изречене мере безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
-

Јавно комунално предузеће "Водовод" Бездан,
уписано је у Регистар Агенције за привредне регистре
Решењем бр. БД 22557/2016 од 22.03.2016. године.
Претежна делатност предузећа је:
Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2. Директора јавног комуналног предузећа именује
Скупштина града Сомбора на период од четири године.
Јавни Конкурс спроводи комисија за именовање
директора јавног предузећа коју је именовала Скупштина
града Сомбора.
Директор Јавног комуналног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Место рада директора је Бездан, Сомборски пут бб.

3. За директора јавног комуналног предузећа може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
3.1. да је пунолетно и пословно способно;
3.2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири
године,односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3.3. да има најмање пет година радног искуства на

-

обавезно психитаријско лечење и
чување у здравственој установи
обавезно психитаријско лечење на
слободи
обавезно лечење наркомана
обавезно лечење алкохоличара
забрана вршења позива, делатности и
дужности

4. У изборном поступку провера и оцењивање
стручне оспособњености, знања и вештина кандидата оцењују
се увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
5. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о радном искуству с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на
јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о
стручном усавршавању и податке о посебним областима
знања.
6. Пријава са доказима о испуњености услова
подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
Пријава се подноси у затвореној коверти на адресу:
Комисија за именовање директора, Сомбор, Трг
Цара Уроша 1. - За јавни конкурс - именовање директора ЈКП
„Водовод" Бездан, Сомборски пут бб, са назнаком "НЕ
ОТВАРАТИ", са позивом на број 02-149/2021-XVI.
Пријаве се предају путем поште или на Писарници
Градске управе Града Сомбора, Трг Цара Уроша 1, Услужни
центар - шалтер број 11 или 12.
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7. Уз пријаву се подносе следећи докази:

Број 12 – 17.9.2021.

дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на
интернет страници Града Сомбора www.sombor.rs

7.1. Извод из матичне књиге рођених
7.2. Уверење о држављанству Републике Србије
7.3. Доказ о стручној спреми
7.4. Исправе којим се доказује радно искуство
(потврда и други акти из којих се доказује да
има најмање пет година радног искуства на
пословима на којима се захтева високо
образовање)
7.5. Исправе којима се доказује године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа
7.6. Уверење надлежног органа да није осуђивано на
казну затвора од најмање 6 месеци, као и
Уверење да нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
обавезно психитаријско лечење и
чување у здравственој установи
обавезно психитаријско лечење на
слободи
обавезно лечење наркомана
обавезно лечење алкохоличара
забрана вршења позива, делатности и
дужности
(уверење из казнене евиденције које се
прибавља у Писарници Полицијске

РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-192/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

155. На основу члана 32 . став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и
83/2014 - др. Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 36.,
37., 38. и 39. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број 15/2016 и 88/2019) и 39. став 1. тачка 12. Статута
Града Сомбора ("Службени лист града Сомбора", број
02/2019), Скупштина Града Сомбора на 12. седници одржаној
дана 17.09.2021. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

-

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ
СЕРВИС СОМБОР" СОМБОР
Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни конкурс за
именовање директора јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис Сомбор“ Сомбор.
Члан 2.

управе Сомбор - зграда Жупаније)
7.7. Изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено
мировање функције у органу политичке
странке.

Директора јавног комуналног предузећа "Паркинг
сервис Сомбор“ Сомбор именује Скупштина града на период
од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Јавни Конкурс спроводи Комисија за именовање
директора јавног предузећа коју је именовала Скупштина
града Сомбора.
Члан 3.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је
оверена код надлежног органа.

Директор Јавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Место рада директора је Сомбор, Трг Цара Лазара

8. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Игор Латас, тел. 025/468-245.

број 1.
Члан 4.

9. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује
закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Директор јавног предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршења јавних
функција.
Члан 5.

10. Јавни конкурс објављује се у "Службеном
гласнику Републике Србије", „Службеном листу града
Сомбора“ и у најмање једним дневним новинама које се

За директора јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис Сомбор“ Сомбор може бити именовано лице које
испуњава следеће услове:
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да је пунолетно и пословно способно;
да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири
године,односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
да познаје област корпоративног управљања;
да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
да
није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци
да му нису изречене мере безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
обавезно психитаријско лечење и
чување у здравственој установи
обавезно психитаријско лечење на
слободи
обавезно лечење наркомана
обавезно лечење алкохоличара
забрана вршења позива, делатности и
дужности

Члан 6.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службном листу града Сомбора"
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-193/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

156. На основу члана 32 . став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и
83/2014 - др. Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 36.,
37., 38. и 39. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број 15/2016 и 88/2019) и 39. став 1. тачка 12. Статута
Града Сомбора ("Службени лист града Сомбора", број
02/2019), Скупштина Града Сомбора, оглашава:

Број 12 – 17.9.2021.

Матични број:

20121432

ПИБ:

104220944

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис
Сомбор“ Сомбор, уписано је у Регистар Агенције за привредне
регистре Решењем бр. БД 103532/2006 од 25.01.2006. године.
Претежна делатност предузећа је:
Услужне делатности у копеном саобраћају.

2. Директора јавног комуналног предузећа именује
Скупштина града Сомбора на период од четири године.
Јавни Конкурс спроводи комисија за именовање
директора јавног предузећа коју је именовала Скупштина
града Сомбора.
Директор Јавног комуналног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Место рада директора је Сомбор, Трг Цара Лазара
број 1.

3. За директора јавног комуналног предузећа може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
3.1. да је пунолетно и пословно способно;
3.2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири
године,односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3.3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) ове тачке;
3.4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
3.5. да познаје област корпоративног управљања;
3.6. да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ

3.7. да
није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке;

ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР" СОМБОР
3.8. да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци
1. Оглашава се јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис
Сомбор“ Сомбор, Трг Цара Лазара број 1.

3.9. да му нису изречене мере безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
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обавезно психитаријско лечење и
чување у здравственој установи
обавезно психитаријско лечење на
слободи
обавезно лечење наркомана
обавезно лечење алкохоличара
забрана вршења позива, делатности и
дужности

4. У изборном поступку провера и оцењивање
стручне оспособњености, знања и вештина кандидата оцењују
се увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
5. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о радном искуству с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на
јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о
стручном усавршавању и податке о посебним областима
знања.
6. Пријава са доказима о испуњености услова
подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
Пријава се подноси у затвореној коверти на адресу:
Комисија за именовање директора, Сомбор, Трг
Цара Уроша 1. - За јавни конкурс - именовање директора ЈКП
„Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор, Сомбор, Трг Цара Лазара
број 1, са назнаком "НЕ ОТВАРАТИ", са позивом на број 02166/2021-XVI.
Пријаве се предају путем поште или на Писарници
Градске управе Града Сомбора, Трг Цара Уроша 1, Услужни
центар - шалтер број 11 или 12.
7. Уз пријаву се подносе следећи докази:
7.1. Извод из матичне књиге рођених
7.2. Уверење о држављанству Републике Србије

Број 12 – 17.9.2021.

обавезно психитаријско лечење и
чување у здравственој установи
обавезно психитаријско лечење на
слободи
обавезно лечење наркомана
обавезно лечење алкохоличара
забрана вршења позива, делатности и
дужности
(уверење из казнене евиденције које се
прибавља у Писарници Полицијске
-

управе Сомбор - зграда Жупаније)
7.7. Изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено
мировање функције у органу политичке
странке.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је
оверена код надлежног органа.
8. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Игор Латас, тел. 025/468-245.

9. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
10. Јавни конкурс објављује се у "Службеном
гласнику Републике Србије", „Службеном
листу града Сомбора“ и у најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике Србије, као и на
интернет страници Града Сомбора
www.sombor.rs
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-193/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

7.3. Доказ о стручној спреми
7.4. Исправе којим се доказује радно искуство
(потврда и други акти из којих се доказује да
има најмање пет година радног искуства на
пословима на којима се захтева високо
образовање)
7.5.
Исправе којима се доказује године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа
7.6. Уверење надлежног органа да није осуђивано на
казну затвора од најмање 6 месеци, као и
Уверење да нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:

157. На основу члана 32 . став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и
83/2014 - др. Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 36.,
37., 38. и 39. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број 15/2016 и 88/2019) и 39. став 1. тачка 12. Статута
Града Сомбора ("Службени лист града Сомбора", број
02/2019), Скупштина Града Сомбора на 12. седници одржаној
дана 17.09.2021. године, д о н е л а ј еж
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЕНЕРГАНА"
СОМБОР
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Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни конкурс за
именовање директора јавног комуналног предузећа „Енергана"
Сомбор.
Члан 2.
Директора јавног комуналног предузећа "Енергана"
Сомбор именује Скупштина града на период од четири године,
а на основу спроведеног јавног конкурса.
Јавни Конкурс спроводи Комисија за именовање
директора јавног предузећа коју је именовала Скупштина
града Сомбора.
Члан 3.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Место рада директора је Сомбор, Милете Протића
бр.14.

Члан 5.
За директора јавног комуналног предузећа
"Енергана" Сомбор може бити именовано лице које
испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири
године,односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7. да
није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци
9. да му нису изречене мере безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
обавезно психитаријско лечење и
чување у здравственој установи

обавезно психитаријско лечење на
слободи
обавезно лечење наркомана
обавезно лечење алкохоличара
забрана вршења позива, делатности и
дужности

Члан 6.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службном листу града Сомбора".
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-194/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

158. На основу члана 32 . став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и
83/2014 - др. Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 36.,
37., 38. и 39. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број 15/2016 и 88/2019) и 39. став 1. тачка 12. Статута
Града Сомбора ("Службени лист града Сомбора", број
02/2019), Скупштина Града Сомбора, оглашава:

Члан 4.
Директор јавног предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршења јавних
функција.
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ЕНЕРГАНА" СОМБОР

1. Оглашава се јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Енергана" Сомбор,
Милете Протића бр.14.
Матични број:

08143382

ПИБ:

101841213

Јавно комунално предузеће "Енергана" Сомбор,
уписано је у Регистар Агенције за привредне регистре
Решењем бр. БД 55016/2005 од 11.07.2005. године.
Претежна делатност предузећа је:
Снабдевање паром и климатизација

2. Директора јавног комуналног предузећа именује
Скупштина града Сомбора на период од четири године.
Јавни Конкурс спроводи комисија за именовање
директора јавног предузећа коју је именовала Скупштина
града Сомбора.
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Директор Јавног комуналног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Место рада директора је Сомбор, Милете Протића
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послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на
јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о
стручном усавршавању и податке о посебним областима
знања.

бр.14.

3. За директора јавног комуналног предузећа може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
3.1. да је пунолетно и пословно способно;
3.2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири
године,односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3.3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) ове тачке;
3.4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
3.5. да познаје област корпоративног управљања;

6. Пријава са доказима о испуњености услова
подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
Пријава се подноси у затвореној коверти на адресу:
Комисија за именовање директора, Сомбор, Трг
Цара Уроша 1. - За јавни конкурс - именовање директора ЈКП
„Енергана" Сомбор, Милете Протића бр.14, са назнаком "НЕ
ОТВАРАТИ", са позивом на број 02-171/2021-XVI.
Пријаве се предају путем поште или на Писарници
Градске управе Града Сомбора, Трг Цара Уроша 1, Услужни
центар - шалтер број 11 или 12.

7. Уз пријаву се подносе следећи докази:
7.1. Извод из матичне књиге рођених
7.2. Уверење о држављанству Републике Србије

3.6. да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;

7.3. Доказ о стручној спреми

3.7. да
није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке;

7.4. Исправе којим се доказује радно искуство
(потврда и други акти из којих се доказује да
има најмање пет година радног искуства на
пословима на којима се захтева високо
образовање)

3.8. да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци
3.9. да му нису изречене мере безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
-

обавезно психитаријско лечење и
чување у здравственој установи
обавезно психитаријско лечење на
слободи
обавезно лечење наркомана
обавезно лечење алкохоличара
забрана вршења позива, делатности и
дужности

4. У изборном поступку провера и оцењивање
стручне оспособњености, знања и вештина кандидата оцењују
се увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.

7.5. Исправе којима се доказује године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа
7.6. Уверење надлежног органа да није осуђивано на
казну затвора од најмање 6 месеци, као и
Уверење да нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
обавезно психитаријско лечење и
чување у здравственој установи
обавезно психитаријско лечење на
слободи
обавезно лечење наркомана
обавезно лечење алкохоличара
забрана вршења позива, делатности и
дужности
(уверење из казнене евиденције које се
прибавља у Писарници Полицијске
-

управе Сомбор - зграда Жупаније)
5. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о радном искуству с кратким описом

7.7. Изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно акт надлежног органа
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политичке странке да је лицу одређено
мировање функције у органу политичке
странке.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је
оверена код надлежног органа.
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("Сл.лист Града Сомбора", бр.8/2015, 20/2016, 3/2017, 11/2018,
9/2019, 23/2019 и 23/2020), додаје се став 4. који гласи:

"Правне послове за потребе Комисије који се
односе на праћење правне доктрине, регулативе и правне
праксе у оквиру делокруга рада Комисије, учествовање у
изради аката Комисије, као и друге правне послове, обављаће
Хелена Роксандић Мусулин, службеник Градске управе Града
Сомбора, ван радног времена уз право на накнаду за рад у
висини наканде за рад члана Комисије, по одржаној седници."

8. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Игор Латас, тел. 025/468-245.
II
9. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
10. Јавни конкурс објављује се у "Службеном
гласнику Републике Србије", „Службеном листу града
Сомбора“ и у најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на
интернет страници Града Сомбора www.sombor.rs
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-194/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

159. На основу члана 52. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,
37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 2., 3., 4., 12., 13., 14.
и 18. Правилника о начину и поступку избора чланова
комисије за стручну контролу планских докумената, комисије
за контролу усклађености планских докумената, комисије за
планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну
контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде
члановима комисије, као и условима и начину рада комисија
(„Службени гласник РС“, број 32/2019) и члана 39. Статута
града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, бр. 2/2019),
Скупштина града Сомбора је, на 12. седници одржаноj дана
17.09.2021. године, д о н е л а
РЕШЕЊЕ
О СЕДМИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА
СОМБОРА

I
У тачки ХII Решења о образовању Комисије за
планове Града Сомбора број 02-247/2015-I од 17.09.2015.год.

Ово Решење ступа на снагу 8-ог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Сомбора”.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-195/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

160. На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) члана 76. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 39. тачка 73.
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора”, бр. 2/2019),
Скупштина града Сомбора, на 12. седници одржаној дана
17.09.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о
буџету града Сомборa за 2021. годину, за период јануар-јун, у
датом тексту.
II Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 401-1345/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

161. На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) члана 39. тачка 57.
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора”, бр. 2/2019)
и члана 77. Одлуке о месним заједницама на територији града
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 22/2020), Скупштина
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града Сомбора, на 12. седници одржаној дана 17.09.2021.
године, доноси
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„ФИНОДИТ“ доо Београд о извршеној ревизији финансијских
извештаја ЈКП „Зеленило“ Сомбор за 2020. годину, у датом
тексту.

РЕШЕЊЕ

II Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Сомбора“.

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду месних заједница на
територији града Сомбора за 2020. годину, у датом тексту.

II Ово Решење објавити у „Службеном листу града

РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 023-50/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 016-7/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

162. На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 39. тачка 67.
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора”, бр. 2/2019),
Скупштина града Сомбора, на 12. седници одржаној дана
17.09.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

164. На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 39. тачка 67.
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора”, бр. 2/2019),
Скупштина града Сомбора, на 12. седници одржаној дана
17.09.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈКП „Водовод“
Бездан чији је саставни део Извештај независног ревизора
„Бојић ревизија“ доо Шабац о извршеној ревизији
финансијских извештаја ЈКП „Водовод“ Бездан за 2020.
годину, у датом тексту.
II Ово Решење објавити у „Службеном листу града

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈКП „Eнергана“
Сомбор чији је саставни део Извештај независног ревизора
„ФИНОДИТ“ доо Београд о извршеној ревизији финансијских
извештаја ЈКП „Eнергана“ Сомбор за 2020. годину, у датом
тексту.
II Ово Решење објавити у „Службеном листу града

Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 023-51/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 023-49/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

163. На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 39. тачка 67.
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора”, бр. 2/2019),
Скупштина града Сомбора, на 12. седници одржаној дана
17.09.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈКП „Зеленило“
Сомбор чији је саставни део Извештај независног ревизора

165. На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 39. тачка 67.
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора”, бр. 2/2019),
Скупштина града Сомбора, на 12. седници одржаној дана
17.09.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈКП „Водоканал“
Сомбор чији је саставни део Извештај независног ревизора
„ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈУ“ доо Нови Сад о извршеној ревизији
финансијских извештаја ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2020.
годину, у датом тексту.
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II Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 023-52/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

Број 12 – 17.9.2021.

168. На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 39. тачка 67.
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора”, бр. 2/2019),
Скупштина града Сомбора, на 12. седници одржаној дана
17.09.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

166. На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 39. тачка 67.
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора”, бр. 2/2019),
Скупштина града Сомбора, на 12. седници одржаној дана
17.09.2021. године, доноси

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈКП „Паркинг
сервис Сомбор“ Сомбор чији је саставни део Извештај
независног ревизора „ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈУ“ доо Нови Сад
о извршеној ревизији финансијских извештаја ЈКП „Паркинг
сервис Сомбор“ Сомбор за 2020. годину, у датом тексту.
II Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Сомбора“.

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈКП „Простор“
Сомбор чији је саставни део Извештај независног ревизора
„ФИНОДИТ“ доо Београд о извршеној ревизији финансијских
извештаја ЈКП „Простор“ Сомбор за 2020. годину, у датом
тексту.
II Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 023-53/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 025-55/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

169. На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 43. Статута града
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019) и Пословника
Скупштине града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр.
21/2019), Скупштина града Сомбора на 12. седници одржаној
дана 17.09.2021. године доноси

РЕШЕЊЕ
167. На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 39. тачка 67.
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора”, бр. 2/2019),
Скупштина града Сомбора, на 12. седници одржаној дана
17.09.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈКП „Чистоћа“
Сомбор чији је саставни део Извештај независног ревизора
„ФИНОДИТ“ доо Београд о извршеној ревизији финансијских
извештаја ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2020. годину, у датом
тексту.

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА,
РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ

I
КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак чланства у Одбору за
представке и притужбе НЕМАЊИ КАНДИЋУ, услед
престанка мандата одборника смрћу.
II
РАЗРЕШАВА СЕ из Одбора за представке и
притужбе ЈЕЛЕНА ВЕЛЕБИТ, члан из реда грађана,
подношењем оставке.

II Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 023-54/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

III
ИМЕНУЈУ СЕ у Одбор за представке и притужбе
Скупштине града Сомбора до истека мандата:

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

1.
2.

НИКОЛА
ЂУРИЋ,
из
реда
одборника
МИЛИЈАНА КОВАЧЕВИЋ, из реда
грађана.
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ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена
Србија
(ЈС) – Драган Марковић Палма“

IV
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу
града Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-196/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

Број 12 – 17.9.2021.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

6. БРАНКО КОВАЧ, дипл. правник, за члана, на
предлог ОГ НОВО ЛИЦЕ
СОМБОРА
(Покрет
обнове
Краљевине
Србије,
Монархистички фронт)
6. ЈОВАНА ЛАЗИЋ, мастер инж. технологије, за
заменика члана, на предлог ОГ
НОВО
ЛИЦЕ СОМБОРА (Покрет обнове Краљевине Србије,
Монархистички
фронт)

170. На основу члана 13. и 14. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС,
54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), члана 39.
став 1. тачка 52) Статута града Сомбора („Сл. лист града
Сомбора“, бр. 2/19) и Пословника Скупштине града Сомбора
(„Сл. лист града Сомбора“ бр. 21/19), Скупштина града
Сомбора на 12. седници одржаној дана 17.09.2021. године
доноси
РЕШЕЊЕ

7. ЗЛАТА ЂЕРИЋ, професор, за члана, на предлог
ОГ МЕТЛА 2020 –
ПОЧИСТИМО
СОМБОР
7. АЛЕКСАНДАР МИРКОВИЋ,
заменика члана, на предлог ОГ
2020 – ПОЧИСТИМО СОМБОР.
II
За секретара Изборне комисије града Сомбора
именује се ВЕРА БАЉАК, дипл. правник.

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА
СОМБОРА

За заменика секретара Изборне комисије града
Сомбора именује се МИЛОШ БЛАГОЈЕВИЋ, дипл. правник.

I

III

У Изборну комисију града Сомбора ИМЕНУЈУ СЕ:
1. ЖЕЉКО ЛАСЛО, дипл.
председника, на предлог ОГ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

правник,

радник, за
МЕТЛА

за

1. ЂУРО КЛИПА, дипл. правник, за заменика
председника, на предлог ОГ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
2. МАЈА ДОЈИЋ МАТИН, дипл. правник, за
члана, на предлог ОГ АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ
2. ОЗРЕН КОВАЧИЋ, дипл. правник, за заменика
члана, на предлог ОГ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
3. ДАНИЈЕЛА ДУБАИЋ, дипл. правник, за члана,
на предлог ОГ АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ
3. ЈЕЛЕНА СТАКИЋ, дипл. правник, за заменика
члана, на предлог ОГ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
4. ЧАБА САКАЧ, правник, за члана, на предлог ОГ
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР

Председник и чланови Изборне комисије града
Сомбора, њихови заменици, секретар и заменик секретара
Изборне комисије, именују се на период од четири године.
IV
Даном ступања на снагу овог Решења престаје да
важи Решење о именовању Изборне комисије града Сомбора
(„Сл. листа града Сомбора“, бр. 12/16 и 23/19).
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-185/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

171. На основу члана 39. тачка 51., члана 45. и 50.
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/19) и
Пословника Скупштине града Сомбора („Сл. лист града
Сомбора“ бр. 21/19), Скупштина града Сомбора на 12. седници
одржаној дана 17.09.2021. године доноси

4. ЈОЖЕФ КОМАРОМИ, економиста, за заменика
члана, на предлог ОГ САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА
– ИШТВАН ПАСТОР
5. АЛЕКСАНДАР ПИЉА, дипл. правник, за члана,
на предлог ОГ ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) –
Драган
Марковић Палма“
5. МИЛУТИН БОГДАНОВИЋ, дипл. правник, за
заменика члана, на предлог ОГ
ИВИЦА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
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Број 12 – 17.9.2021.

I
РАЗРЕШАВА СЕ из Изборне комисије за спровођење избора
за чланове Савета месних заједница ЈЕЛЕНА ВЕЛЕБИТ,
председник, подношењем оставке.

-

II
ИМЕНУЈЕ СЕ у Изборну комисију за спровођење
избора за чланове Савета месних заједница до истека мандата
ЖЕЉКО ЛАСЛО, дипл. правник, за председника.
III

-

Ово Решење ће се објавити у „Службеном
листу града Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-186/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

-

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

172. На основу члана 63. Закона о родној
равноправности („Сл. гласник РС“, бр. 52/2021), а у складу са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018), члановима 45.и 49. Статута града Сомбора („Сл. лист
града Сомбора“, бр. 2/2019) и Пословником Скупштине града
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 21/2019), Скупштина
града Сомбора на 12. седници одржаној дана 17.09.2021.
године доноси
РЕШЕЊЕ
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА
СОМБОРА
I
У Комисију за родну равноправност, до разрешења
или истека мандата одборника, именују се:
3. МИЛЕНА КОСТИЋ, за председника
4. ИВАН МАРИЈАНОВИЋ, за члана
5. МИЛЕ КАЛЕМБЕР, за члана
6. МАГДОЛНА ГЕЛЕР, за члана
7. СЛАВИЦА ГРБА, за члана
8. ЈЕЛЕНА ОСТОЈИЋ, за члана
9. ЈЕЛЕНА ЗУРКОВИЋ, за члана.
II
Задаци Комисије за родну равноправност су да:
разматра предлоге одлука и других
општих
аката
које
доноси
Скупштина града
прати
остваривање
родне
равноправности на локалном нивоу
предлаже активности и предузима
мере којима се остварује политика
једнаких могућности
креира, промовише и надгледа све
програме, акције и политике у
локалној заједници које могу
допринети унапређењу положаја
жена
учествује у заговарању и лобирању
свих релевантних субјеката на
покретању акција и пројеката који

-

имају за циљ унапређење положаја
жена у локалној заједници
подстиче развојне активности у
области родне равноправности у
свим областима живота и рада
прати стање и предлаже активности
у циљу реализације општих и
посебних мера за остваривање и
унапређивање
родне
равноправности
афирмише посебне мере и програме
за спречавање и сузбијање родно
заснованог насиља
остварује сарадњу са институцијама
и организацијама које се баве
питањима родне равноправности
извештава о стању, примени мера и
њиховим ефектима у области родне
равноправности
у
локалној
заједници.

III
Начин рада Комисије за родну равноправност
прописује се пословником кога на првој седници доноси
Комисија већином од укупног броја чланова.
Административне и стручне послове за Комисију
обављаће Одељење за друштвене делатности Градске управе
града Сомбора.
IV
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу
града Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-187/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

173. На основу члана 12. Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Сомбора („Сл. лист града
Сомбора“ бр. 15/17 и 9/18) и члана 39. став 1. тачка 13. Статута
града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/19),
Скупштина града Сомбора на 12. седници одржаној дана
17.09.2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА
I
ЂУРИ ТОДОРИЋУ, дипл. економисти из Сомбора,
престаје мандат директора у Туристичкој организацији града
Сомбора, истеком мандата са даном 22.09.2021. године.
II
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу
града Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-188/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

Страна 604

Службени лист града Сомбора__

__

Број 12 – 17.9.2021.

Акта Градоначелника
174. На основу члана 14. Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Сомбора („Сл. лист града
Сомбора“ бр. 15/17 и 9/18) и члана 39. став 1. тачка 13.
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/19),
Скупштина града Сомбора на 12. седници одржаној дана
17.09.2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА

175. На основу члана 62. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017,
27/2018 - др.закони и 10/2019 ), члана 17. Закона о
предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр.
18/2010, 101/2017, 113/2017 - др.закон, 95/2018 - др.закон и
10/2019 ), члана 7. став 2. алинеја 2. Одлуке о оснивању
Предшколске установе "Вера Гуцуња" Сомбор ("Сл. лист
града Сомбора", бр. 12/2018) и члана 63. Статута града
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2019 ), доносим
следеће

I

РЕШЕЊЕ

ЗДЕНКА МИТИЋ, дипл. инж. пољопривреде из
Бачког Моноштора, именује се за вршиоца дужности
директора Туристичке организације града Сомбора, са даном
23.09.2021. године до именовања директора по јавном
конкурсу, а најдуже до годину дана.

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Предшколске
установе "Вера Гуцуња" Сомбор за радну 2020/2021. годину, у
датом тексту.

II
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу
града Сомбора“.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-189/2021-I
Дана: 17.9.2021. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Зоран Рус, с.р.

2. ПРИХВАТА СЕ Годишњи план рада
Предшколске установе "Вера Гуцуња" Сомбор за радну
2021/2022. годину и ДАЈЕ СЕ сагласност на планирана
материјална средства за његово остварење.
3. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.
РС-АПВ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 022-41/2021-II
Дана:16.9.2021.год.
Сомбор

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Антонио Ратковић с.р.

Издавач: Град Сомбор
Трц цара Уроша 1, 25101 Сомбор
- главни и одговорни уредник секретар Скупштине града Сомбора Душанка Голубовић - телефон 025/468-151

