СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СОМБОР
Број 2

Сомбор, 17.02.016. године
Акта Скупштине града

7. На основу члана 20. тачка 5) и члана 46. тачка 1) Закона
о локалној самоуправи ("Сл.гласник" РС бр.129/2007 и 83/2014 - др
закон), члана 9. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима
("Сл.гласник" РС бр.88/2011), члана 2. и 4. тачка 7), члана 7. став 1. и
члана 12. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
(„Сл.гласник РС" бр. 22/2011 и 15/2016) и члана 14. став 1. тачка 5)
Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 22/2016пречишћен текст), Скупштина града Сомбора на 10. седници
одржаној дана 17.01.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ,
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА
Члан 1.
Овом Одлуком
уређују се услови, начин израда и
предлагање јавно-приватног партнерства у поступку јавно-приватног
партнерства без елемената концесије за реконструкције,
рационализације и одржавање јавног осветљења на територији града
Сомбора .
Члан 2.
Поступак реализације пројекта спроводиће се у складу са
одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (
„Службени гласник РС“ број 88/2011 и 15/2016 - у даљем тексту:
Закон).
Члан 3.
Град Сомбор и заинтересована страна у поступку јавноприватног партнерства су дужни да израде Предлог пројекта јавноприватног партнерства и исти доставе на сагласност Комисији за
јавно-приватно партнерство и надлежним органима.
Члан 4.
Надлежни орган за одобравање и давање сагласности на
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства донеће одлуку у
Законом предвиђеном року.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Сомбора“.
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 352-19/2017-I
Дана: 17.01.2017. год.
Сомбор

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ
ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ
И ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СОМБОРА
Члан 1.
У Стручни тим за реализацију Пројекта јавно-приватног
партнерства без елемената концесије за реализацију реконструкције,
рационализације и одржавања јавног осветљења на територији града
Сомбора ( у даљем тексту : Стручни тим), именују се :
1. Мирослав Ковачић, дипл.ек. (члан градског већа задужен
за област комуналних делатности и инвестиција),
2. Сава Дојић, дипл.ек. (члан градског већа задужен за
област финсија и привреде),
3. Маријана Рилке, дипл.ек. (помоћник начелника одељења
за финансије за област јавних набавки),
4. Томислав Ивановић, инж.електротехнике (Одељење за
комуналне делатности-имовинско правне и стамбене послове)
5. Милан Проле, дипл.ек и инжењер за производно
машинство (помоћник начелника Одељења за образовање).
Члан 2.
Задаци Стручног тима су:
-

Члан 8.
На све што овом Одлуком није дефинисано примењиваће
се одредбе Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама,
Закона о локалној самоуправи, Закона о јавној својини, као и
подзаконска акта донета на основу наведених закона.

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

8. На основу члана 29. и 30. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 и 15/2016),
члана 9. Закона о комуналним делатностима („Сл, гласик РС“ бр.
88/2011) и члана 45. став 2. Статута града Сомбора („Сл. лист града
Сомбора“ бр.22/2016-пречишћен текст), Скупштина града Сомбора
на својој 10. седници одржаној дана 17.01.2017. године, донела је

Члан 5.
Надлежно тело у смислу ове Одлуке, донеће одлуку о
покретању поступка јавне набавке за избор најповољнијег партнера, а
у складу са поступком дефинисаним Законом.
Члан 6.
Потписивање уговора о јавно-приватном партнерству
може се извршити и на основу ове Одлуке, а по претходно
спроведеном поступку у смислу Закона и евидентирања у надлежном
регистру.
Члан 7.
Ова Одлука биће основ граду Сомбору да може са
надлежним институцијама и органима спроводити поступак прописан
Законом, као и да у својим актима код надлежних институција може
ускладити Оснивачки акт у правцу реализације поступака јавноприватног партнерства.

Година Х

-

-

-

пружање стручне помоћи јавном телу при припреми
Предлога ЈПП за реконструкцију, рационализацију и
одржавање јавног осветљења на територији града Сомбора
који се упућује Комисији за ЈПП;
пружање стручне помоћи јавном телу при припреми
потребних анализа, односно студија оправданости, при
припреми и изради услова и конкурсне документације,
правила и услова за оцену понуђача и примљених понуда,
као и критеријума за избор понуде и прегледање и оцена
приспелих понуда;
утврђивање предлога одлуке о избору најповољније
понуде за ЈПП или предлога одлуке о поништењу
поступка ЈПП и образложењу тих предлога и
обављање осталих послова потребних за реализацију
поступка.
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Члан 3.
Стручни тим о свом раду води записник и сачињава друга
документа која потписују сви чланови Стручног тима.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Сомбора“.
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-15/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 17.01.2017. год.
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Сомбор
Прим.др Зоран Парчетић с.р.

9. На основу члана 3. став 1. тачка 24. и члана 7. став 1.
тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл.гл. РС", бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015), члана 38. Статута града Сомбора ("Службени лист Града
Сомбора", број 22/2016 - пречишћен текст), Скупштина Града
Сомбора, на 10.седници одржаној дана 17.01.2017. год., донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВИХ ПРАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Члан 1.
Додељује се ЈКП „Водоканал“ Сомбор искључиво право на
обављање делатности пружања услуга одржавања:
1) Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
2) Уклањање отпадних вода
3) Изградња цевовода
4) Изградња хидротехничких објеката
Члан 2.
Додељује се ЈКП „Чистоћи“ Сомбор искључиво право на
обављање делатности пружања услуга одржавања и поправке које су
предмет јавне набавке, и то:
1) послови одржавања хигијене на јавним површинама
(чишћење коловоза, тротоара и јавних зелених површина)
2) послови управљања депонијом смећа
3) сакупљање отпада који није опасан
4) сакупљање опасног отпада
5) третман и одлагање отпада који није опасан
6) третман и одлагање опасног отпада
7) поновна употреба разврстаних материјала
8) трговина на велико отпацима и остацима
9) услуге редовног чишћења зграда
10) услуге осталог чишћења зграда и опреме
11) услуге осталог чишћења
12) послови зоохигијене
13) послови управљања прихватилиштем за псе и мачке
луталице
Члан 3.
Додељује се ЈКП „Зеленило“ Сомбор искључиво право на
обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке,
и то:
1) радови
на
одржавању
тротоара,
пешачких
и
бициклистичких стаза
2) послови на набавци, уградњи и одржавању урбаног
мобилијара, споменика знаменитих личности и осталих
споменика, фонтана и јавних чесми на јавним површинама
Града Сомбора
3) подизање, одржавање и нега јавних зелених и цветних
површина и паркова
4) послови орезивања и вађења стабала са јавних површина
5) послови текућег и инвестиционог одржавања и
реконструкције јавне расвете
6) послови на кошењу траве и растиња на банкинама
општинских путева
7) послови на кошењу амброзије у Граду Сомбору
8) послови на кошењу траве и другог растиња у путном
појасу атарских путева
9) остале услуге чишћења зграда и опреме - димничарске
услуге

Број 18 –18. 08.2016.

Члан 4.
Искључиво право обављања послова на одржавању улица
и путева у зимском периоду "послови зимске службе", због обима и
комплексности послова и потребе механизације, додељује се
заједнички ЈКП "Зеленило" Сомбор, ЈКП "Водоканал" Сомбор и ЈКП
"Чистоћа" Сомбор, с тим да је ЈКП "Зеленило" Сомбор носилац
послова у смислу члана 6. ове Одлуке.
Члан 5.
Додељује се ЈКП „Простор“ Сомбор искључиво право на
обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке,
и то:
1) уређивање и одржавање пијаца
2) сахрањивање умрлих лица
3) уређење и одржавање гробаља
4) изградња и продаја гробница
5) уређивање и одржавање јавних површина у насељеним
местима на територији Града Сомбора
6) давање у закуп пословног простора и јавних површина које
су у јавној својини Града Сомбора, односно у својини
Републике Србије са правом коришћења Града Сомбора
7) архитектонска
делатност
(услуга
урбанистичког
планирања и просторног планирања)
8) инжењерске делатности и техничко саветовање
9) одржавање и изградња улица у граду и насељеним местима
и општинских и некатегорисаних путева
10) одржавање и изградња вертикалне, хоризонталне и
светлосне саобраћајне сигнализације
11) одржавање путних објеката
12) одржавање, реконструкција и изградња објеката у граду и
насељеним местима
Члан 6.
Овлашћује се градоначелник Града Сомбора да са јавним
предузећима којима је Град Сомбор оснивач, закључује уговоре о
пружању услуга из члана 1, 2, 3., 4. и 5. ове Одлуке.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач
Град Сомбор, за обављање делатности пружања услуга на које се
Закон о јавним набавкама не примењује ("Сл.лист града Сомбора",
бр.10/2015, 12/2016 и 28/2016).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 404-10/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 17.01.2017. год.
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Сомбор
Прим.др Зоран Парчетић с.р.

10. На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи
(«Сл.гласник РС» бр. 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 31. став
1. Пословника Скупштине града Сомбора («Сл.лист града Сомбора»
бр. 28/2016-пречишћен текст), Скупштина града Сомбора на 10.
седници одржаној дана 17.01.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА

I
ЈОВАНУ КЕЧА, дипл.инж.пољопривреде престаје
функција члана Градског већа који није обављао функцију на
сталном раду, са 17.01.2017. године, подношењем оставке.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеном листу града Сомбора“.
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-16/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 17.01.2017. год.
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Сомбор
Прим.др Зоран Парчетић с.р.
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11. На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи
(«Сл.гласник РС» бр. 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 31. став
3. Пословника Скупштине града Сомбора («Сл.лист града Сомбора»
бр. 28/2016-пречишћен текст), Скупштина града Сомбора на 10.
седници одржаној дана 17.01.2017. године, донела је

14. На основу члана 11. Одлуке о оснивању Туристичке
организације града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 8/2009) и
члана 38. става 1. и тачке 9) Статута Града Сомбора ("Службени лист
града Сомбора", број 22/2016-пречишћен текст), Скупштина Града
Сомбора, на 10. седници одржаној дана 17.01.2017. год., донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА

I
ДАРКО РАДУЛОВИЋ, дипл.инж. пољопривреде, бира се
за члана Градског већа који неће обављати функцију на сталном раду,
за област пољопривреде, са 18.01.2017. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеном листу града Сомбора“.
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-17/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 17.01.2017. год.
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Сомбор
Прим.др Зоран Парчетић с.р.
12. На основу члана 46. став 1. и 47. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016), члана 51. став 1. и 3.
Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Водоканал“ Сомбор („Сл.
лист града Сомбора“, бр. 25/2016) и члана 38. тачка 9. Статута града
Сомбора («Сл.лист града Сомбора» бр. 22/2016 – пречишћен текст),
Скупштина града Сомбора на 10. седници одржаној дана 17.01.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ЈКП
„ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР
I
СТРАХИЊИ ШЉУКИЋ, дипл.инж.пољопривреде из
Сомбора, ПРЕСТАЈЕ функција директора ЈКП „Водоканал“ Сомбор,
пре истека периода на који је именован, подношењем оставке, са
17.01.2017. године.
II

I
РАЗРЕШАВА СЕ БОЈАНА БОСНИЋ из Сомбора, члан
Управног одбора Туристичке организације Града Сомбора, из реда
запослених.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ ИВАНА ОЖБОЛТ из Сомбора, за члана
Управног одбора Туристичке организације Града Сомбора, из реда
запослених.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеном листу Града Сомбора“.
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-3/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 17.01.2017. год.
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Сомбор
Прим.др Зоран Парчетић с.р.

15. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС" бр. 129/07 и 83/2014 - др.закони), члана 9. Одлуке о
оснивању радних тела Скупштине града Сомбора ("Сл.лист града
Сомбора" бр. 3/2008, 4/2009, 2/2010 и 27/2016) и члана 45. Статута
града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора" бр. 22/2016-пречишћен
текст), Скупштина града Сомбора на 10. седници одржаној
17.01.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА
ТУРИЗАМ

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеном листу града Сомбора“.
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-13/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 17.01.2017. год.
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Сомбор
Прим.др Зоран Парчетић с.р.
13. На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр. 15/2016), члана 36. и 56. Одлуке о промени
оснивачког акта ЈКП „Водоканал“ Сомбор („Сл. лист града
Сомбора“, бр. 25/2016) и члана 38. тачка 9. Статута града Сомбора
(«Сл.лист града Сомбора» бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина
града Сомбора на 10. седници одржаној дана 17.01.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈKП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР
I
ЈАСМИНА БОБИЋ, дипл.инж.архитектуре, из Сомбора,
Каменка Гагрчина 21, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Водоканал“ Сомбор, са 18.01.2017.
године, на период најдуже до годину дана.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеном листу града Сомбора“.
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-14/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 17.01.2017. год.
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Сомбор
Прим.др Зоран Парчетић с.р.

Број 18 –18. 08.2016.

I
Из Одбора за туризам Скупштине града Сомбора,
РАЗРЕШАВА СЕ:
САША ВЕЛЕБИТ, члан, подношењем оставке.
II
У Одбор за туризам Скупштине града Сомбора, ИМЕНУЈЕ
СЕ:
МИЛАН БАЈРАМОВИЋ, за члана
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се
објавити у „Службеном листу града Сомбора“.
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-18/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 17.01.2017. год.
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Сомбор
Прим.др Зоран Парчетић с.р.
16. На основу члана 21. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр. 15/2016), члана 32. став 1. Одлуке о промени
оснивачког акта ЈКП „Водоканал“ Сомбор („Сл. лист града
Сомбора“, бр. 25/2016) и члана 38. став 1. тачка 9. Статута града
Сомбора («Сл.лист града Сомбора» бр. 22/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Сомбора на 10. седници одржаној дана 17.01.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР

Страна 12

Службени лист града Сомбора

I
ДЕЈАНУ КУБАТОВ из Бездана, престаје функција члана
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водоканал" Сомбор,
пре истека мандата подношењем оставке, са 17.01.2017. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-7/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 17.01.2017. год.
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Сомбор
Прим.др Зоран Парчетић с.р.

17. На основу члана 17. став 3. и члана 18. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016), члана 29. и 30. Одлуке о
промени оснивачког акта ЈКП „Водоканал“ Сомбор („Сл. лист града
Сомбора“, бр. 25/2016) и члана 38. став 1. тачка 9. Статута града
Сомбора («Сл.лист града Сомбора» бр. 22/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Сомбора на 10. седници одржаној дана 17.01.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
I
ЛАДИСЛАВ ПАЛФИ, професор физике и основа технике
из Риђице, Војвођанска 34, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Водоканал" Сомбор,
почев од
18.01.2017. године а до истека мандата.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном листу града Сомбора".

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 02-19/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 17.01.2017. год.
СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Сомбор
Прим.др Зоран Парчетић с.р.

Број 18 –18. 08.2016.

Страна 13
Р.бр.

Службени лист града Сомбора
Акта Скупштине града

Број 18 –18. 08.2016.

Бр./Стр.

7. Одлука о покретању поступка јавно-приватног партнерства без
елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције,
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15. Решење о разрешењу и именовању члана Одбора за туризам
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16. Решење о престанку функције члана Надзорног одбора ЈКП
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Издавач: Скупштина града Сомбора
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