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ПРЕДЛОГ
ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И
НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ Ж П
"ВОДОКАНАЛ" СОМБОР

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр.
88/2011), члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон),
члана 58. став 1. тачка 5. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", број 2/2008, 6/2013 и
4/2015), члана 1. и 3. Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде
за пиће, одвођења и пречишћавања употребљених вода и одвођења атмосферских вода на подручју
града Сомбора ("Сл. лист града Сомбор", бр. 3/2011), и Одлуци о цени воде, одвођења и
пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује Ж П
„Водоканал“ Сомбор, на коју је Градско веће дало сагласност на 34. седници одржаној дана
30.12.2014. године („Сл. лист града Сомбора“ бр. 18/2014), Градско веће града Сомбора даје

САГЛАСНОСТ
НА ОДЛУКУ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА
И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ Ж П "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР

Члан 1.
У Одлуци о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање
водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор, на коју је Градско веће дало
сагласност на 34. седници одржаној дана 30.12.2014. године („Сл. лист града Сомбора“ бр. 18/2014), у
члану 1. тачка а) у тексту након алинеје 2. бришу се речи „и Чонопља“ а након речи „Растина“ брише
се зарез и уноси слово „и“.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Цене из ове Одлуке примењују се за производе и услуге извршене од 01. маја 2016. године.

Члан 3.
Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања
отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водоканал“
Сомбор има се објавити у „Службеном листу града Сомбора“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Саша Тодоровић

Образложење
I Основи за доношење предметне Одлуке
1. Чланом 28. став 2. Закона о комуналним делатностима регулисано је:
"На одлуку о промени цена комуналних услуга из члана 2. став 3. тач.1)-8) овог закона осим
превоза посмртних остатака умрлог, сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе."
Поред наведеног, чланом 28. став 4. наведеног Закона регулисано је и:
"Јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени
цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне
самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке."
2 . Чланом 58. став 1. тачка 5. Статута града Сомбора уређено је да градоначелник доноси
појединачне акте за које је овлашћен законом, другим прописом.
3. Чланом 1. и 3. Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији
воде за пиће, одвођења и пречишћавања употребљених вода и одвођења атмосферских вода на
подручју града Сомбора регулисано је да корисници плаћају накнаду по утврђеним тарифама.

II Поступак за давање сагласности на предметну Одлуку
1.Сагласност на цене воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање
водоводног прикључка које примењује Ж П „Водоканал“ Сомбор дало је Градско веће Града Сомбора
на својој 34. седници одржаној 30.12.2014.год. (закључак Градског већа број 06-341/2014-Ш ос!
30.12.2014. године), а примењују су се за производе и услуге извршене од 31.12.2014. године.
2 . Цене за пречишћавање и испоруку воде за пиће у насељеним местима Растина, Гаково и
Чонопља постојећом Одлуком умањене су за 20% у односу на остале кориснике (утврђене су у
износима наведеним у члану 1., тачка а), став 2.), обзиром д аје у наведеним насељеним местима била
забрањена употреба воде за пиће, а све до повезивања насељених места на новоизграђени
магистрапни цевовод, односно до добијања анализа воде које омогућавају употребу воде за пиће у
складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99).
3. ЈКП „Водоканал“ Сомбор поднео је Одељењу за комуналне послове и Одељењу за
привреду захтев са образложењем за давање сагласности за промену цене воде у насељеном месту
Чонопља (бр. 02-64/4-2015 од 18.03.2015.г.)-Прилог 1.
Захтев је поднет услед измењених околности везаних за водоснабдевање насељеног места
Чонопља које се више не снабдева техничком водом из бунара у Чонопљи, него се преко
магистралног цевовода ЦСВ „Јарош“-Чонопља снабдева водом за пиће као и Град Сомбор. Тиме су се
стекли услови да цена више не буде умањена него да се примени пуна цена.
Уз захтев са образложењем ЈКП „Водоканал“ Сомбор приложио је и:
- Записник Комисије затехнички пријем воде бр. 351-350/2014-V од 10.12.2014.г. -П рилог 2,
- Записник о извршеном инспекцијском надзору Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну
политику и демографију-Одељење за санитарну инспекцију'Сомбор, бр. 129-53-00151-1/2015-07 од
13.02.2015.г. - Прилог 3,
- Препис-Извод Записника са 12. седнице Надзорног одбора Ж П „Водоканал“ Сомбор одржане
29.10.2014.г. - Прилог 4.

4.
Према члану 28. став 4. Закона о комуналним делатностима, Одељење за привреду ће
истаћи Предлог Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и
пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП
"Водоканал" Сомбор, са образложењем на Огласну таблу у средишту јединице локалне самоуправе и
на Званичној интернет презентацији града Сомбора, у делу "Инфо-пулт" - "Огласи".

5. Сходно свему горе наведеном, Одељење за привреду предлаже Градском већу града
Сомбора да донесе следећи

3 АКЉУЧАК
ДАЈЕ СЕ Сагласност на Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о цени воде, одвођења
и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП
„Водоканал“ Сомбор, у датом тексту.
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ПРИЈТОГ: Као у тексту
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ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА,
; Славица Сузић, дипл. правник

