СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СОМБОР
Број 13

Сомбор, 21.07.2016. године

Година IХ
III

172. На основу члана 38. Статута града Сомбора („Сл.лист
града Сомбора“, бр. 2/08, 6/13 и 4/15) Скупштина града Сомбора је на
4. седници одржаној 21.07.2016. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ
СПОМЕНИКА И ПОСТАВЉАЊЕ СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА
I
У Комисију за подизање споменика и постављање
скулптуралних дела, именују се:
1. Милан Стојков, дипл. инг. aрх, за председника
2. Данијела Дубајић, одборник у Скупштини града Сомбора
за заменика председника
3. Петер Мраковић, академски вајар, за члана
4. Кристина Бења, проф.ликовног, за члана
5. Станислав Кнежевић, проф.др за члана
6. Милица Вагић, одборник у Скупштини града Сомбора, за
члана
7. Дејан Матијевић, одборник у Скупштини града Сомбора,
за члана
II
Задатак Комисије је да обавља послове предвиђене Одлуком о
подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на
територији града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, бр. 9/2010).

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у року од 48 часова од дана доношења.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-277/2016-I
Дана: 21.07.2016.год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Прим. др Зоран Парчетић, с.р.

174. На основу члана 48., 49. и 56. Закона о локалним
изборима ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007, 34/2010-УС и 54/2011),
Скупштина града Сомбора је на 4. седници одржаној дана 21.07.2016.
године донела

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине града
Сомбора, кандидату за одборника изабраном на изборима одржаним
24.04.2016. године ВОЈИ ПЕРУНИЧИЋУ, са коалиционе изборне
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
II

III

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење
број: 02-194/5012-I од 02.07.2015. године („Сл. лист града Сомбора“,
бр. 5/2015)
Oво Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
„Службеном листу града Сомбора“.

мандата.
III
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града
Сомбора".
IV

РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-282/2016-I
Дана: 21.07.2016.год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Прим. др Зоран Парчетић, с.р.

173. На основу члана 46. став 1. тачке 1. и 5. и став 2. тачка
2. и члана 49. став 1. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС"
бр. 129/2007, 34/2010-УС и 54/2011) и Извештаја Одбора за кадровска
и административна питања и радне односе са 9. седнице одржане
дана 19.07.2016. године, Скупштина града Сомбора је на 4. седници
одржаној дана 21.07.2016. године донела

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику САШИ ТОДОРОВИЋУ,
са коалиционе изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ, престао мандат одборника, подношењем оставке.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном листу града Сомбора".

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у року од 48 часова од дана доношења.
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-278/2016-I
Дана: 21.07.2016.год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Прим. др Зоран Парчетић, с.р.

175. На основу члана 7. и 9. Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“
бр. 8/2009 – пречишћен текст) и члана 38. тачка 9. Статута града
Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина
града Сомбора је на 4. седници, одржаној 21.07.2016. године, донела

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА СОМБОРА
I
Драган
Ружић,
дипл.економиста
из
Сомбора,
РАЗРЕШАВА СЕ функције директора Туристичке организације
града Сомбора, са 21.07.2016. године, подношењем оставке.
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II

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

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
I

РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-272/2016-I
Дана: 21.07.2016.год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Прим. др Зоран Парчетић, с.р.

176. На основу члана 10. Одлуке о оснивању Туристичке
организације града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр. 8/2009 –
пречишћен текст) и члана 38. тачка 9. Статута града Сомбора
(„Сл.лист града Сомбора“ бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина града
Сомбора је на 4. седници, одржаној 21.07.2016. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА
I
СНЕЖАНА КРАГУЉАЦ, професор разредне наставе из
Кљајићева, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора
Туристичке организације града Сомбора, са 01.08.2016. године, на
период до шест месеци.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се
објавити у „Службеном листу града Сомбора“.

У Савет за међунационалне односе Скупштине града
Сомбора, као самостално радно тело које чине представници српског
народа и националних мањина, на период од четири године, именују
се:
1. Бранислава Орлић, за члана, представник српског
народа
2. Игор Громиловић, за члана, представник српског
народа
3. Жељко Милојевић, за члана, представник српског
народа
4. Мирјана Маринковић, за члана, представник српског
народа
5. Антун Боровац, за члана, испред Хрватског
националног већа
6. Јудит Чапо, за члана, испред Мађарског националног
савета мађарске нац.мањине
7. Александра Пашић, за члана, испред Мађарског
националног савета мађарске нац.мањине
8. Иван Петровић, за члана, испред Националног савета
ромске националне мањине
9. Станислава Луткић, за члана, испред Националног
савета буњевачке нац.мањине
II

РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-281/2016-I
Дана: 21.07.2016.год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Прим. др Зоран Парчетић, с.р.

Савет разматра питања остваривања, заштите и
унапређивања националне равноправности у складу са законом и
статутом.
III

177. На основу члана 15. Одлуке о оснивању Апотеке
Сомбор („Сл. лист града Сомбора“ бр. 10/2006 и 6/2010) и члана 38.
става, става 1. и тачке 9. Статута града Сомбора („Сл. лист града
Сомбора“, бр. 2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је
на 4. седници, одржаној 21.07.2016. године, донела

Доношењем овог Решења, члановима Савета за
међунационалне односе из претходног сазива 2012 – 2016. година,
престаје мандат.
IV

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
АПОТЕКЕ СОМБОР
I
Из Управног одбора Апотеке Сомбор РАЗРЕШАВА СЕ:
Бојана Пурковић, члан, из реда оснивача.
II
У Управни одбор Апотеке Сомбор ИМЕНУЈЕ СЕ:
СЛОБОДАНКА БИЖИЋ, др медицине, за члана из
реда оснивача
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-281/2016-I
Дана: 21.07.2016.год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Прим. др Зоран Парчетић, с.р.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-279/2016-I
Дана: 21.07.2016.год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Прим. др Зоран Парчетић, с.р.

Акта градоначелника

179. На основу члана 58. Статута града Сомбора („Сл. лист
града Сомбора“ бр.2/2008) и члана 12. став 1. и члана 13. Одлуке о
решавању стамбених потреба и располагању средствима стамбеног
фонда општине Сомбор („Сл. лист општине Сомбор“ бр.2/2004 и
12/2005), доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СТАМБЕНА ПИТАЊА
I
У Комисију за стамбена питања именују се:

178. На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 47. и 49.
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008, 6/2013
и 4/2015) и члана 2. став 1. тачка 20. Одлуке о оснивању радних тела
Скупштине града Сомбора (“Сл. лист града Сомбора“, бр. 3/2008,
4/2009 и 2/2010), Скупштина града Сомбора на 4. седници одржаној
21.07.2016. године, донела је

1. Данијела Дубаић, за председника
2. Мирјана Ивковић, за заменика председника
3. Никола Јовичић, за члана
4. Магдолна Гелер, за заменика члана
5. Драгана Секулић, за члана
6. Марина Томовић, за заменика члана
7. Мајда Фодора, за члана
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8. Жељко Пујин, за заменика члана
9. Владимир Шкопеља, за члана
10. Слободан Дедић, за заменика члана
11. Бранислав Бојанић, за члана (из Центра за социјални
рад)
12. Јасна Ковачевић, за заменика члана (из Центра за
социјални рад)
13. Миленко Дубравац, за члана (из Удружења бораца и
ратних војних инвалида)
14. Миле Николић, за заменика члана (из Удружења
бораца и ратних војних инвалида).
Комисија се именује на период од четири године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се
објавити у „Сл. листу града Сомбора“. Даном ступања на снагу
престаје да важи Решење бр. 02-403/2014-II од 21.01.2015. године.

РС-АПВ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-258/2016-I
Дана: 12.07.2016.год.
Сомбор

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Душанка Голубовић, с.р.

180. На основу члана 58. Статута града Сомбора („Сл. лист
града Сомбора“ бр.2/2008) и члана 12. став 2. Одлуке о решавању
стамбених потреба и располагању средствима стамбеног фонда
општине Сомбор („Сл. лист општине Сомбор“ бр.2/2004 и 12/2005),
доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВАСТАНОВАЊА ГРАЂАНА
I
У Комисију за побољшање услова становања грађана
именују се:
1. Дејан Матијевић, за председника
2. Миле Калембер, за заменика председника
3. Данијела Дубаић, за члана
4. Слађана Радин, за заменика члана
5. Жељко Велебит, за члана
6. Ержебет Маћуш, за заменика члана

Број 13 - 21.07.2016.

I
У Решењу о именовању групе за мониторинг
имплементације Стратегије локалног одрживог развоја Града
Сомбора 2014-2020 бр. 02-320/2015-III од 10.12.2015. године, члан I
мења се тако да гласи:
"У Групу за мониторинг имплементације Стратегије
локалног одрживог развоја Града Сомбора 2014-2020, ИМЕНУЈУ СЕ:
а) градоначелник и чланови Градског већа:
- Душанка Голубовић, градоначелник, председник Групе,
- Антонио Ратковић, заменик градоначелника,
- Сава Дојић, члан Градског већа,
- Мирослав Ковачић, члан Градског већа,
- Антонија Нађ Косановић, члан Градског већа,
- Горан Милић, члан Градског већа,
- Јован Кеча, члан Градског већа,
- др Лазар Рачић, члан Градског већа,
- Мирко Стригић, члан Градског већа,
- Силард Јанковић, члан Градског већа и
- Владислав Живановић, члан Градског већа;
б) координатори радних група:
- Бранко Рилке, за област Инфраструктура, урбанизам и
комуналне делатности;
- Михаел Плац, за област Конкурентност привреде и
запошљавање;
- Вера Колунџија и Милан Проле, за област Заштита
животне средине и енергетска ефикасност;
- Гордана Цветићанин, за област Пољопривреда и рурални
развој;
- Дејана Богуновић, за област Образовање;
- Сара Релић, за област Социјална и здравствена заштита;
- Мирела Иванковић, за област Друштвене делатности;
- Страхиња Пекез, за област Туризам.
в) представник Регионалне развојне агенције Бачка:
- Немања Старовић, директор."
II
Ступањем на снагу овог Решења престају да важе Решења о
првим и другим изменама Решења о именовању групе за мониторинг
имплементације Стратегије локалног одрживог развоја Града
Сомбора 2014-2020 бр. 02-59/2016-III од 16.03.2016. године и 02186/2016-III од 08.04.2016. године.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

РС-АПВ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 02-262/2016-I
Дана: 14.07.2016.год.
Сомбор

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Душанка Голубовић, с.р.

Комисија се именује на период од четири године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се
објавити у „Сл. листу града Сомбора“. Даном ступања на снагу
престаје да важи Решење бр. 02-404/2014-II од 21.01.2015. године.

РС-АПВ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-257/2016-I
Дана: 12.07.2016.год.
Сомбор

182. На основу члана 47. став 6. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 83/2014-др. закон) и члана
64. став 4. Статута града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/08,
6/2013 и 4/2015), Градско веће Града Сомбора на својој 9.
седници,одржаној13. 07.2016. године, донело је

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛOВНИКА
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Душанка Голубовић, с.р.

Акта Градског већа

181. На основу члана 62. Статута Града Сомбора ("Сл. лист
Града Сомбора" бр. 2/2008, 6/2013 и 4/2015) и одредаба Одлуке о
усвајању Стратегије одрживог развоја Града Сомбора 2014-2020,
("Сл.лист града Сомбора" бр.6/2015) Градско веће Града Сомбора на
својој 9. седници одржаној дана 13.07.2016.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ГРУПЕ ЗА МОНИТОРИНГ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕСТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ
РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020

Члан 1.
Члан 24 Пословника Градског већа (Основни текст донет под
бројем 020-6/2009-III дана 24.11.2009.године и Прве измене и допуне
истог донете под бројем 020-1/2010-III дана 25.01.2010.године) се
мења и гласи:
" Привредни савет има 9 чланова.
Председника, заменика и 6 чланова Привредног савета
именује Веће већином гласова од укупног броја чланова Већа на
време трајања мандата Већа. Градоначелник је по функцијиположају члан Привредног савета.
Најмање 1/3, а највише 1/2 чланова Привредног савета именује
се из реда привредника и предузетника, односно њихових удружења.
Председник Привредног савета, по правилу, именује се из реда
привредника, односно предузетника.
Веће упућује јавни позив удружењима грађана, привредним
удружењима и предузетницима, као и грађанима преко месних
заједница, да предложе чланове Привредног савета. У јавном позиву
одређује се примерени рок за достављање предлога.
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Предлози из става 3. овог члана морају бити образложени.
Веће је дужно да у року од 15 дана од дана када је истекао рок
из става 3. овог члана именује председника и чланове Привредног
савета.
Изузетно, уколико је Привредни савет именован у години
одржавања локалних избора Привредни савет наставља са радом
уколико његов састав буде потврђен-верификован од стране
квалификоване већине изабраног Градског већа. Мандат овако
именованог Привредног савета траје колико и мандат Већа које је
потврдило-верификовало његов састав.“
Члан 2.
Ове Друге измене и допуне Пословника ступају на снагу
даном доношења и имају се објавити у ''Службеном листу Града
Сомбора".
РС-АПВ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-15/2016-I
Дана: 14.07.2016.год.
Сомбор

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Душанка Голубовић, с.р.

183. На основу чланова 44, 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон) и
чланова 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,69. и 70. Пословника Градског
већа Града Сомбора и Закључка Градског већа града Сомбора са 9.
седнице одржане дана 13.07.2016. године, градоначелник Града
Сомбора доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Привредни савет Града Сомбора у следећем
саставу:
1. Душанка Голубовић, градоначелник Града Сомбора;
2. Сава Дојић, члан Градског већа финансије и привреду;
3. Мирослав Ковачић, члан Градског већа за комуналну
делатност и инвестиције;
4. Иван Камерер, шеф Одсека за планирање и статистику;
5. Михаел Плац, шеф Одсека за локални економски развој;
6. Димитар Павлевски, „Сомболед“ д.о.о. Сомбор,
директор;
7. Љубица Прокин, „Фиорано“ д.о.о, финансијски
директор;
8. Панто Петровић, АМК „Магнет“ Сомбор, директор;
9. Александар Лалић, „Агриком“ д.о.о, Сомбор, директор.
II
Задатак Привредног савета је да прати доношење и
промену стратегије и планова привредног развоја, прати спровођење
планова и програма локалног економског развоја, даје иницијативе
везане за економски развој и мишљење о приоритетним пројектима
локалног економског развоја и плану капиталних инвестиција, прати
активности на промовисању привредних потенцијала града, даје
предлоге за унапређење рада Градске управе (а посебно
организационе јединице Градске управе која се бави пословима
локалног економског развоја), јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач Скупштина града ради
побољшања услова за привређивање у граду.
Привредни савет обавештава Градско веће да се одређеним
предлогом одлуке или другим актом Скупштине, односно
градоначелника, утиче на положај привредних субјеката, а нарочито
ако се ради о програмима подршке привреде, односно о измени
политике локалних јавних прихода.
III
Организационе и административне-техничке послове за
потребе Привредног савета обавља ресорно надлежна јединица
Градске управе.
IV
Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о
именовању чланова Привредног савета
бр. 02-31/2016-II од
10.02.2016. године.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се
објавити у «Службеном листу града Сомбора».

РС-АПВ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 02-263/2016-I
Дана: 14.07.2016.год.
Сомбор

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Душанка Голубовић, с.р.

184. На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 69. и 70. Пословника
Градског већа града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 9/2009),
Градско веће града Сомбора на својој 12. седници одржаној дана
20.07.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о формирању Комисије за праћење стања имовине привредних
субјеката која би се могла ставити у функцију за обављања
нове привредне активности на територији града Сомбора
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисије за праћење стања имовине
привредних субјеката која би се могла ставити у функцију за
обављања нове привредне активности на територији града Сомбора, у
следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сава Дојић, председник Комисије,
Мирко Безбрадица, заменик председника Комисије,
Славица Сузић, члан,
Иван Камерер, члан,
Михаел Плац, члан,
Милан Проле, члан,
Срђан Савић, члан.
II

Задатак Комисије је:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Формирање базе података за праћење стања имовине
привредних субјеката која би се могла ставити у
функцију за обављања нове привредне активности на
територији града Сомбора,
теренски обилазак имовине привредних субјеката која
би се могла ставити у функцију за обављања нове
привредне активности на територији града Сомбора,
попуњавање Обрасца на основу ког би се утврдила
имовине привредних субјеката која би се могла
ставити у функцију за обављања нове привредне
активности на територији града Сомбора,
сликање имовине привредних субјеката која би се
могла ставити у функцију за обављања нове
привредне активности на територији града Сомбора,
израда обједињеног извештаја до 30.09.2016. године
на основу података добијених на основу теренског
обиласка, попуњавања обрасца и сликања имовине
привредних субјеката која би се могла ставити у
функцију за обављања нове привредне активности на
територији града Сомбора,
достава израђеног обједињеног извештаја на основу
података добијених на основу теренског обиласка,
попуњавања обрасца и сликања имовине привредних
субјеката која би се могла ставити у функцију за
обављања нове привредне активности на територији
града Сомбора Одељењу за привреду ради израде
информације којом би се известили Градско веће
града Сомбора, Одбор за привреду и приватизацију
Скупштине града Сомбора и Скупштина града
Сомбора о имовини привредних субјеката која би се
могла ставити у функцију за обављања нове
привредне активности на територији града Сомбора.
III

Стручно-административне послове везане за ову Комисију
обављаће Одељење за привреду, Одсек за план и статистику.
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IV

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се
објавити у „Службеном листу града Сомбора“ и на интернет страни
званичне презентације града Сомбора.

РС-АПВ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 02-275/2016-I
Дана: 21.07.2016.год.
Сомбор

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Душанка Голубовић, с.р.
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Акта Скупштине града

Бр./Стр.

172. Решење о именовању Комисије за подизање споменика и
постављање скулптуралних дела ................................................13/201
173. Решење о престанку мандата одборника - Саша Тодоровић
.............................................................................................................13/201
174. Решење о потврђивању мандата одборника - Воја Перуничић
.............................................................................................................13/201
175. Решење о разрешењу директора Туристичке организације
града Сомбора .................................................................................13/201
176. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Туристичке организације града Сомбора .................................13/202
177. Решење о измени и допуни Решења о именовању
председника и планова Управног одбора Апотека Сомбор ..13/202

Р.бр.

Акта градоначелника

Бр./Стр.

179. Решење о именовању Комисије за стамбена питања ......13/202
180. Решење о именовању Комисије за побољшање услова
становања грађана .........................................................................13/203

Р.бр.

Акта Градског већа

Бр./Стр.

181. Решење о трећим изменама и допунама Решења о именовању
групе за мониторинг имплементације стратегије локалног
одрживог развоја града Сомбора 2014-2020...............................13/203
182. Друге измене и допуне Пословника Градског већа града
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183. Решење о именовању чланова Привредног савета .........13/204

178. Решење о именовању чланова Савета за међунационалне
односе ...............................................................................................13/202

184. Решење о формирању Комисије за праћење стања имовине
привредних субјеката која би се могла ставити у функцију за
обављање нове привредне активности на територији града
Сомбора ............................................................................................13/204

Издавач: Скупштина града Сомбора
- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 - цена појединачног примерка је 450,00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број 84025640-32 који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор,
- штампа Скупштина града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака

