
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
Број 4.                                                  Сомбор, 06.04.2011. године                                          Година IV 
   

 

 
59. На основу члана 14. тачке 10. и члана 62. тачке 4. 

Статута града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 2/2008) и 
члана 2., 4. и 41. Одлуке о давању у закуп пословног простора („Сл. 
лист Града Сомбора“, бр. 14/2010), Градско веће Града Сомбора, на 
својој 127. седници одржаној дана 06.04.2011. донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  

ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
 
I 
 

 Престаје да важи  Решење бр. 02-177/2008-IV од 
12.11.2008. године, о именовању чланова Комисије за спровођење 
јавног надметања и оцену понуда по јавном огласу за издавање у 
закуп пословног простора. 
  

II 
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за пословни простор, на 

мандатни период од четири године, у следећем саставу: 
 

1.   Невена Росић, дипл. правник, за председника 
Лидија Зебец Пашти, дипл. правник, за заменика 
председника 

2. Јасмина Шолар, дипл. правник, за члана 
Верица Сретовић, дипл. инж. организације рада, за 
заменика члана 

3. Ружица Маринов, дипл. ек., за члана 
Славица Сузић, дипл. правник, за заменика члана 

4. Жељко Секулић, одборник, за члана 
Силард Јанковић, одборник, за заменика члана 

5. Јасмина Бобић, одборница, за члана 
Драган Ненадов, одборник, за заменика члана 

  
III 

 
 Комисија ради у пуном саставу од 5 чланова. 
 У раду и одлучивању Комисије равноправно учествују 
председник, односно заменик председника и пристуни чланови, 
односно заменици чланова. 

IV 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ 
Град Сомбор 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 06-55/2011- III            ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Дана: 06.04.2011.год.              Немања Делић, с.р. 
С о м б о р 
   
 60. На основу члана 2. и 4. став 1. Закона о ценама 
("Сл.гласник РС" бр. 79/2005), члана 44. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. тачка 5. 
Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", број 2/2008), 
члана 2. став 1. и члана 4а. Одлуке о начину образовања цена у 
одређеним делатностима из надлежности општине ("Сл.лист 
општине Сомбор" бр. 1/94, 6/94 и 5/96), Програма пословања ЈКП 
"Водоканал" Сомбор за 2011.год. на који је дата сагласност на 23. 
седници Скупштине града Сомбора, одржане 28.01.2011.год. и 
Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о припреми и 
дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању 
употребљених вода и одвођењу атмосфеских вода на подручју 
општине Сомбор која је донета на 24. седници Скупштине града 
Сомбора одржаној дана 31.03.2011. год.,  Градско веће Града 
Сомбора, на својој 127. седници одржаној дана 06.04.2011. донело је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ ЦЕНА ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И 
ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА 
У СОМБОРУ, РАСТИНИ, ГАКОВУ,  ЧОНОПЉИ И 

ПРИГРАДСКОМ НАСЕЉУ ЛУГОВО  КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР 

 
Члан 1. 

  
 Цене воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода, које 
примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор, одобравају се у следећим 
износима: 
 
а) 
- тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић",  

пречишћавање и испорука воде за пиће 

  Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део 
Геронтолошког  центра Сомбор   
                      33,58 дин/м
- тарифа за привредна друштва, предузетнике и  

3 

  остале кориснике      
69,52 дин/м

 
3 

б) 
- тарифа за домаћинства, општу болницу   Сомбор "Др 
Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и 
стационарни део Геронтолошког центра Сомбор  
                                6,71 дин/м

одвођење отпадних вода 

- тарифа за привредна друштва, предузетнике и  
3 

  остале кориснике                                      
     13,90 дин/м
 

3 

в) 
- тарифа за домаћинства, општу болницу   Сомбор "Др 
Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић"  Сомбор и 
стационарни део Геронтолошког   центра Сомбор  
                               
     26,87 дин/м

пречишћавање отпадних вода 

- тарифа за привредна друштва, предузетнике и  
3 

  остале кориснике                                      
     55,62 дин/м
 

3 

 
На цене из става 1. овог члана обрачунава се порез на 

додату вредност у висини од 8%. 
 
 Накнада за одржавање водоводног прикључка обрачунава 
се на следећи начин: 

- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1″, 
обрачунава се износ еквивалентан цени 2м3 воде, по 
тарифи за домаћинства, по цени м3

- за прикључак чији је пречник водомера већи или 
једнак 1″ и мањи или једнак пречнику од 2″, 
обрачунава се износ еквивалентан цени 8м

 воде која важи на 
дан истављања фактуре; 

3 воде, по 
тарифи за домаћинства, по цени м3

- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2″, 
обрачунава се износ еквивалентан цени 20м

 воде која важи на 
дан истављања фактуре; 

3 воде, по 
тарифи за домаћинства, по цени м3

 

 воде која важи на 
дан истављања фактуре; 

На цене из претходног става овог члана обрачунава се 
порез на додату вредност у висини од 18%. 
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Члан 2. 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Цене из овог Решења примењују се за производе и услуге 
извршене од 01.04.2011. године. 

Даном примене овог Решења престаје да важи Решење 
Градског већа о одобравању цена воде, одвођења и пречишћавања 
отпадних вода у Сомбору, Растини, Гакову, Чонопљи и приградском 
насељу Лугово које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор, број 06-
18/2011-III од 09.02.2011. године.  

 
Члан 3. 

 
 Ово Решење има се објавити у "Службеном листу града 
Сомбора".  
 
РС-АПВ 
Град Сомбор 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 06-55/2011- III            ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Дана: 06.04.2011.год.              Немања Делић, с.р. 
С о м б о р 
 

61. На основу члана 100 ст.4 и 5 Закона о заштити 
животне средине ("Службени гласник РС", бр.135/04 и 36/09), члана 
4 Одлуке о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине 
Града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр.5/2010), и члана  62 
Статуа града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр.2/08), Градско 
веће Града Сомбора, по прибављеној сагласности Министарство 
животне средине и просторног планирања број 401-00-84/2011-01 од 
06.04.2011.године, доноси:  

 
 П Р О Г Р А М  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА  
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ГРАДА СОМБОРА ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења 
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града 
Сомбора (у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету Града 
Сомбора за 2011. годину. 
 
2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма у укупном износу од 
500.000,00 

(петстотинахиљада) динара, оствариће се од:                                                            

− aпропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу 
годину; 

− наменских прихода буџета који су дефинисани као 
наменски приходи буџетског фонда (дела средстава 
остварених од накнаде за загађивање животне средине, 
дела средстава остварених од накнаде за загађивање 
животне средине у подручјима од посебног државног 
интереса у области заштите животне средине и накнаде за 
заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује 
по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне 
средине на територији Града Сомбора); 

− прихода који проистичу из управљања ликвидним 
средствима буџетског фонда; 

− других прихода у складу са Законом. 
 

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће се наменски 
за финансирање обавеза јединица локалне самоуправе утврђених 
законима у области заштите животне средине: подстицајних, 
превентивних и санационих програма и пројеката; програма и 
пројеката праћења стања животне средине (мониторинг); програма 
заштите и развоја заштићених природних добара; 
научноистраживачких програма и пројеката; едукација и јачање 
свести о потреби заштите животне средине; информисања и 
објављивања података о стању и квалитету животне средине; 
трошкова реализације програма; као и других активности  од значаја 
за заштиту животне средине у Граду, и то: 
 

I Програме и пројекте праћења стања животне средине 
(мониторинг) на територији Града Сомбора  

                                                                                                               
280.000,00 динара 

 Планира се реализација законом утврђених обавеза Града 
у области мониторинга, као и других програма и пројеката праћења 
стања животне средине:  

− праћење квалитета ваздуха, 

− праћење и прогноза аерополена, 

− праћење нивоа комуналне буке, 

− праћење квалитета воде јавних купалишта, 

− праћење квалитета површинских вода, 

− праћење квалитета подземних вода, 

− праћење ултраљубичастог (UV) зрачења, 

− праћење електомагнетског зрачења, 

− праћење квалитета земљишта, 

− мерење у вандредним ситуацијама. 
За реализацију наведених програма и пројеката закључиће 

се уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и 
установама, а у складу са прописима. 

 
II Информисање и објављивање података о стању и 

квалитету животне средине 
                                                                                                                 
20.000,00 динара 
 

 У циљу редовног, благовремног, поптпуног и објективног 
обавештавања јавности о стању животне средине, јавности рада 
Градске управе Града Сомбора и јачање свести о значају заштите 
животне средине, наставиће се континуирано иновирање Интернет 
презентације Градске управе Града Сомбора. Истовремено ће се 
радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем 
средстава јавног информисања, путем израде публикација и другог 
штампаног материјала. 
 

III Едукација и јачање свести о потреби заштите 
животне средине  

                                                                                                     
100.000,00 динара 
 

 У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и 
популаризација заштите животне средине, Одељење за комуналне 
послове, Одсек за урбанизам, грађење и заштиту животне средине 
Градске управе Града Сомбора, ће предвиђеним средствима, 
самостално или у сарадњи са другим субјектима, организаовати или 
учествовати у предавању, семинарима, трибинама, скуповима, 
манифестацијама, акцијама из области заштите и унапређења 
животне средине и обележавање значајних датума и догађаја. 
 

IV Подстицајне, превентивне и санационе програме и 
пројекте 
        

Планра се реализација пројеката и програма који се 
односе на:  

− стварање предуслова за израду Локалног еколошког 
акционог плана, 

− друге подстицајне превентивне и санационе 
програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже 
потреба. 

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са 
решењима и обавезама проистеклим из закона, и у сарадњи са 
другим субјектима система заштите животне средине. 
 

V Трошкове реализације Програма 
                                                                                                                 

20.000,00 динара 
 
 Средства намењена за трошкове реализације Програма 
користиће се за обезбеђивање услова за реализацију програмских 
активности. 
 
4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не 
остварују у планираном износу, расходи ће се остварити по 
приоритетима које утврди Градоначелник Града Сомбора, и то: 
обавезе утврђене законом и раније преузете уговорене обавезе. 
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5. Средства из тачке 2 овог Програма могу да се увећају за износ 
неутрошених наменских средстава пренетих из претходне године и 
за износ донација и прихода из других извора, која ће се користити у 
складу са овим Програмом. 

 
6. Градска управа прати и надзире наменско коришћење средстава 
Фонда и извршавање уговорних права и обавеза корисника 
средстава: 

− непосредним увидом овлаћеног лица Градске управе 
и/или  

− на основу обавештења и документације достављене 
од стране корисника средстава. 

 
7. Овај Програм објавити у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ 
Град Сомбор 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: V-401-276/2011            ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Дана: 06.04.2011.год.              Немања Делић, с.р. 
С о м б о р 
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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 840- 
25640-32 који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор, 

- штампа Скупштина града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака - 
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