
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДАСОМБОР 

Број 4 Сомбор,28.02.2018.године ГодинаХI 
 

Акта Скупштине 
 

 
31. Председник Скупштине града Сомбора, на основу 

члана 20. став 5. Одлуке о месним заједницама на територији града 
Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр. 2/2010, 11/2011 и 27/2016), 
доноси 
 

О Д Л У К У 
 

 
 1. Продужава се мандат Савету Месне заједнице „Црвенка“ 
Сомбор и Савету Месне заједнице „Бездан“ Бездан,  најдуже до 
31.08.2018. године. 
  
 2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 016-2/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 26.02.2018. год.                              СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 

  
 
 
 

Акта Градског већа 
 
32. На основу члана 69. тачка 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 28. став 2. Закона 
о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 
104/2016), члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016), члана 
58. тачка 5. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", број 
22/2016-пречишћен), члана 16. тачка 7., члана 43 и 51. 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. 7/2017 и 17/2017), члана 33. 
тачка 12. Одлуке о промени оснивачког аката ЈКП "Водоканал" 
Сомбор ("Сл. лист града Сомбор", бр. 25/2016), Програма пословања 
ЈКП "Водоканал" Сомбор за 2018. годину на који је дата сагласност 
на 20. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2017. год. 
(акт Скупштине града број 06-317/2017-I од 21.12.2017. године) и 
Одлуке са III седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор 
одржане 05.02.2018. године, Градско веће града Сомбора, на 106. 
седници одржаној дана 27.02.2018. године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ВОДОКАНАЛ" 
СОМБОР 

О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА 
ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА 
 
 

Члан 1. 
 

            Одлука Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор односи се 
на град Сомбор, насељена места Чонопља, Гаково, Растина, 
Кљајићево, приградско насеље Жарковац, приградско-салашко 
насеље Лугово, Алекса Шантић, Дорослово, Риђица, Светозар 
Милетић, Станишић, Стапар и Телечка. 
 

Члан 2. 
 

 Цене воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода, које 
примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор, одобравају се у следећим 
износима: 

 
а) пречишћавање и испорука воде за пиће 
- тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић",  
  Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део 
Геронтолошког центра Сомбор                     62,55 дин./м3 

 
- тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике                              

                            99,59 дин./м3 

 
 Изузетно од алинеје 1. и 2. тачке а), у насељеним местима 
Растина, Гаково, Алекса Шантић, Дорослово, Риђица, Светозар 
Милетић и Стапар, тарифе за дате алинеје износе, и то: 
 
- за алинеју 1.     37,53 дин./м3 
- за алинеју 2.     59,75 дин./м3 

 
што представља 60% од цена из тачке а) ове Одлуке. 
 

У насељеним местима Алекса Шантић, Дорослово, Риђица, 
Светозар Милетић, Станишић, Стапар и Телечка, до стварања услова 
за обрачун и накнаду потрошње мерења водомером, потрошња воде 
утврђиваће се паушално и то 3м3 воде по члану домаћинства, уз 
плаћање накнаде за одржавање водоводног прикључка. 

 
 
б) одвођење отпадних вода 
- тарифа за домаћинства, општу болницу   Сомбор "Др Р.Симоновић",  
  Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део 
Геронтолошког центра Сомбор        12,50 дин./м3 
- тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике 
                                                                                           19,93 дин./м3 
 
в) пречишћавање отпадних вода 

- тарифа за домаћинства, општу болницу   Сомбор "Др Р.Симоновић",  
  Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део 
Геронтолошког  центра Сомбор                         50,05 дин/м3 

- тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике 
                                  79,96 дин/м3 

 
 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 воде која важи на 
дан истављања фактуре; 

- за прикључак чији је пречник водомера већи или 
једнак 1 и мањи или једнак пречнику од 2, 
обрачунава се износ еквивалентан цени 8м3 воде, по 
тарифи за домаћинства, по цени м3 воде која важи на 
дан истављања фактуре; 

- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2, 
обрачунава се износ еквивалентан цени 20м3 воде, по 
тарифи за домаћинства, по цени м3 воде која важи на 
дан истављања фактуре. 

 
На цене из става 1. и 2. овог члана обрачунава се порез на 

додату вредност у скаладу са Законом. 
 

       Члан 3. 
 

 Ово Решење  ступа на снагу даном доношења. 
 Цене из овог Решења примењују се за производе и услуге 
извршене од 01.03.2018.год.  
            Даном примене овог Решења престаје да важи Сагласност на 
Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор о цени воде, 
одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање 
водоводног прикључка дата на 80. седници Градског већа града 
Сомбора одржаној 29.08.2017. године (акт број 352-1027/2017-III од 
29.08.2017. године). 
 



Страна 34  Службени лист града Сомбора Број 4– 28.02.2018. 
 

Члан 4. 
 

 Ово Решење има се објавити у "Службеном листу града 
Сомбора".  
 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  352-258/2018-III                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 27.02.2018. год.    ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
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Издавач: Скупштина града Сомбора 

- главни и одговорни уредник секретар Скупштине град Вера Баљак - телефон 025/468-194 - 
 
 
 


