
 
 
 
 

У БУЏЕТ ЗА СЛЕДЕЋУ ГОДИНУ УЛАЗЕ И ТРОШКОВИ 
ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
         Након иницијативе НСПРВ која је поднета градоначелнику Сомбора,  
г-дину Саши Тодоровићу да се одржи састанак у вези решавања плаћања 
трошкова градског превоза за запослене у образовању на територији Града 
Сомбора, уследила је реализација. Дана 05.11.2015. одржан је састанак на 
коме су присуствовали: Саша Тодоровић - градоначелник Сомбора, Борислав 
Станичков - председник Скупштине Општине Сомбор, Ружица Маринов – 
начелница Одељења за финансије, Душанка Голубовић – начелница Градске 
управе, Сава Дојић – члан Градског већа задужен за финансије, Горан 
Тодорић – начелник Одељења за образовање, Ђурађ Милановић – члан 
Градског већа задужен за образовање и Атила Прибила – помоћник 
градоначелника задужен за образовање испред Градске управе Сомбор. 
         Од директора средњих школа присутни су били сви, осим директора 
Средње пољопривредно-прехрамбене школе Сомбор. Директоре основних 
школа је представљала Маја Секулић, директор ОШ „Аврам Мразовић“ 
Сомбор.  Предшколска установа „Вера Гуцуња“ Сомбор је представљала 
директорка Александра Перовић. Синдикате су заступали С.Мандарић 
(НСПРВ), В.Крстић (НСПРВ у ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор), М.Бјелетић 
(НСЈСВ), Д.Мишковић (УСПРС) и колегиница из Народног позоришта 
Сомбор (УГС „Независност“).  
         Састанак је отворио Б.Станичков, истакавши да је Град Сомбор и 
поред укидања једне школе, значајно повећао издвајања за образовање. Он 
је позвао присутне да се усресреде на договор по овом питању, јер су 
поједине локалне самоуправе по овом питању имале спорове. Да би се нешто 
могло предузети, треба донети акте и то свака школа уз сагласност локалне 
самоуправе. Дао је реч градоначелнику. 
         Градоначелник је поздравио све и нагласио је да је логично да се 
разговор води и да је предност што у њему учествују људи који су јели 
просветарски хлеб. Због тога је на састанак позвао своју целокупну 
сарадничку екипу. Констатовао је да у овој години није могуће изаћи у 
сусрет захтевима, али да је то могуће урадити у 2016. години. 
         Након дискусије у којој су учествовали С.Мандарић, Д.Миљић, 
Д.Мишковић, Б.Станичков, В.Крстић, С.Дојић, М.Миланковић, Г.Тодорић, 
Д.Голубовић, Ј.Хорват, М.Секулић и А.Прибила, Б.Станичков је предложио 
следеће закључке: 

1. Да се у Буџету Града Сомбора за 2016. годину обезбеде средства за 
реализацију права запослених у образовању на градски превоз 
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2. Да предлог Правилника који ће регулисати ово право за све запослене 
према којима Град има обавезу измирења накнаде за градски превоз  
до 16.11. ураде Д.Голубовић и Г.Тодорић 

3. Да директори до 18.11. доставе списак запослених са адресама 
становања и данима када су присутни на радном месту 

4. Да А.Прибила и Ђ.Милановић припреме предлог Протокола о 
решавању питања накнаде за градски превоз запослених у образовању 
Овај предлог су сви присутни једногласно прихватили.  

         На састанку је заузет став да сви запослени према којима Буџет Града 
Сомбора има обавезу исплате накнаде за градски превоз, имају исти 
третман. 
 
 
Сомбор, 05.11.2015.год.                                        Мирољуб Бјелетић, 
                                                                         председник НСЈСВ за ЗБО 


