
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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Акта Градског већа 
 
 
51. 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 "Водовод" Бездан 
("Сл. лист града Сомбор", бр. 27/2016), Програма пословања ЈКП 
"Водовод" Бездан 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 II седнице Надзорног одбора ЈКП "Водовод" Бездан одржане 
07.03.2018. године (Одлука број: 62/2018 од 07.03.2018. године), 
Градско веће града Сомбора на 110. седници одржаној дана 
02.04.2018. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ВОДОВОД" 

БЕЗДАН 
О ЦЕНИ ВОДЕ И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ 

ПРИКЉУЧКА 
КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП "ВОДОВОД" БЕЗДАН 

 
 

                    I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку  ЈКП "Водовод" Бездан 
о цени воде и накнаде за одржавање водоводног  прикључка које 
примењује ЈКП "Водовод" Бездан, донетој на II седнице Надзорног 
одбора која је одржана 07.03.2018. године (Одлука број 62/2018 од 
07.03.2018. године). 
 
   II  Ово Решење и Одлуку објавити у "Службеном  листу 
града Сомбора". 

 
 

РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  023-20/2018-III                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 02.04.2018. год.    ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 

 
 
 
52. На основу члана 60. тачка 5 Закона о јавним 

предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/2016), члана 28 став 1 Закона о 
комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 88/2011 и 104/2016,) 
члана 44 Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС 
бр.129/2007,83/2014 и 101/2016), члана 1 и 4 Одлуке о припреми и 
дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених 
вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбор (Сл. 
лист Града Сомбора бр. 07/2017), члана 1 Одлуке о првим изменама и 
допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу 
и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода 
на подручју Града Сомбора (Сл лист Града Сомбора бр. 17/2017), 
члана 33 став 1. тачка 12.  Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан 
(Сл.лист Града Сомбора бр. 27/2016,13/2017) члана 44 став 1. Статута 
ЈКП „Водовод“ Бездан бр. 276/2017 од 01.12.2017.и Програма 
пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018. годину број 06/2017 на 
који је дата сагласност на 20.седници Скупштине Града Сомбора 
одржане дана 21.12.2017 (Акт Скупштине Града Сомбора  број 06-
317/2017-I од 21.12.2017. године), Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ 
Бездан на својој II седници одржаној дана 07.03.2018. године доноси  
 

ОДЛУКУ  
О ЦЕНИ ВОДЕ И НАКНАДИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ 
ПРИКЉУЧКА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН 

 
Члан 1. 

 
Ова Одлука се односи на насељена места Бездан, Бачки 

Моноштор, Бачки Брег и Колут.  
 

Члан 2. 
 

Цене воде,пречишћавања и испоруке воде за пиће и 
накнада за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП 
„Водовод“ Бездан,  утврђују се у следећим износима:  
 
А) пречишћавање и испорука воде за пиће 

1) тарифа за домаћинства , Бању „Бездан“, Дом здравља 
„Др Ђорђе  Лазић“ Сомбор  62,55 дин/м3 
2)т арифа за привредна друштва, предузетнике и  
остале кориснике   99,59 дин/м3 

 
Изузетно од тачке 1) и 2) у насељеним местима Бачки Брег, 

Колут и Бачки Моноштор тарифе за дате тачке износе : 
-за тачку  1)   37,53 дин/м3 
-за тачку  2 )   59,75 дин/м3 
 

што представља 60%   од цена из тачке А) ове Одлуке. 
 
У наведеним насељеним местима, до стварања услова за 

обрачун и наплату потрошње путем мерења водомером, потрошња 
воде утврђиваће се паушално и то 3 м3 воде по члану домаћинства уз 
плаћање накнаде за одржавање водоводног прикључка. 
 
Б) Накнада за одржавање водоводног прикључка обрачунава се на 
следећи начин: 

1/ за прикључак чији је пречник водомера мањи од 
1“обачунава се износ еквивалентан цени 2м3 воде, по 
тарифи за домаћинства, по цени м3 воде која важи на дан 
испостављања фактуре; 
2/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 испостављања фактуре; 
3/за прикључак чији је пречник водомера већи од 2“ 
обрачунава се износ еквивалентан цени 20 м3,по тарифи за 
домаћинства, по цени м3 воде која важи на дан испоруке 
фактуре. 

 
Члан 3. 

 
На цене из члана 2 ове Одлуке обрачунава се порез на 

додату вредност у складу са Законом. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном давања сагласности од 
стране Оснивача. 

Цене из ове Одлуке примењују се за производе и услуге 
извршене од 01.04.2018. 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука Надзорног 
одбора ЈКП „Водовод“ Бездан  о цени воде и накнади за одржавање 
водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан која је 
донета на XIII седници Надзорног одбора ЈКП „Водовод“  Бездан 
дана 26.07.2017. године. 
 
      
                      Председник Надзорног одбора 
   Чапо Левенте, дипл.инж.шум., с.р. 
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53. На основу члана11. Закона о финансијској подршци 

породицама са децом, члана З9. Одлуке о правима у социјалној 
заштити из наддлежности града Сомбора („Сл. лист града Сомбора”, 
бр. 28/16) и члана 34. Пословника о раду Градског већа града 
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 7/2017), Градско веће града 
Сомбора на 110. седници одржаној дана 02.04.2018. године, доноси  
 
 

П Р А В И Л Н И К  
О  МЕТОДОЛОГИЈИ И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА  ЦЕНЕ 

УСЛУГЕ  
 ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ  

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА СОМБОРА 
 

Члан 1. 
 

Овим  Правилником се обезбеђује да сви пружаоци услуга 
из области социјалне заштите из надлежности града Сомбора при 
формирању цене примењују  исту методологију, принципе, исте 
елементе и исти начин обрачуна (у даљем тексту: Методологија). 

 
Члан 2. 

 
Методологија обухвата принципе на којима се заснива, 

елементе за утврђивање цене  за непосредно пружену услугу из 
области социјалне заштите из надлежности града Сомбора(у даљем 
тексту: цена) коју је пружио, као и формулу за утврђивање  цене 
услуге.  

 
  Члан 3. 
 
Методологија се заснива на: 

 
1) принципу стварних трошкова који подразумева обавезу 

приказивања свих трошкова пружаоца насталих за пружену услугу из 
области социјалне заштите из надлежности града Сомбора (у даљем 
тексту: пословни расходи), 

2) принципу проверљивости података којим се омогућава 
Градском већу града Сомбора да  на основу члана 9. Одлуке о 
социјалној заштити из надлежности града Сомбора,  изврши  увид у 
одговарајуће документе и податке, провери усклађеност цене са 
Методологијом и да сагласност на  предлог акта Пружаоца услуге о  
цени услуге.  
 

Члан 4. 
 

Утврђивање цене услуге заснива се на стварним 
трошковима пружаоца који су настали у претходних 12 месеци, 
рачунајући од почетка другог полугодишта календарске године која 
претходи години у којој се утврђују цене. 

 
Члан 5. 

 
Елементи за утврђивање  цене су: 
 
1) трошкови рада, 
2) остали трошкови који директно учествују у пружању 

услуге, 
3) добит пружаоца услуге, 
4) накнада за коришћење пружене услуге. 
 
Трошкови рада утврђују се множењем ефективног радног 

времена утрошеног за пружање конкретне услуге и цене часа рада 
запосленог/извршиоца који пружа ту услугу. 

Ефективно време потребно за пружање конкретне услуге 
представља просечно време које је запослени/извршилац ефективно 
утрошио на пружању те услуге у претходних 12 месеци. 

Цена часа рада запосленог/извршиоца који пружа услугу 
представља количник бруто зараде тог запосленог/извршиоца и броја 
часова рада, у периоду из члана 4. овог Правилника. 

Остали трошкови јесу сви трошкови који настају у 
пружању услуге, осим трошкова рада из става 2. овог члана. 
 

Члан 6. 
 

Цена услуге утврђује се према следећој формули: 
 
Cu =  Ni x Ti + Otr 
 
          i = 1 

 
где је: 
 
Cu – цена услуге; 
 
ni - број часова ефективног времена једног 

запосленог/извршиоца потребног за пружање услуге; 
ti - цена часа рада једног запосленог/извршиоца; 
otr - остали трошкови који учествују у пружању услуге 

(гориво, излазак на терен, ангажовање трећих лица, ако се користе 
посебни материјали или реагенси и сл.). 

 
Остали трошкови израчунавају се дељењем укупних 

осталих трошкова који су учествовали у пружању услуге у периоду 
из члана 4.  овог Правилника са укупно пруженим услугама (укупни 
учинак) и то по врсти услуге. 

Ако у пружању услуге учествује више 
запослених/извршиоца, трошкови рада утврђују се као збир 
производа броја часова ефективног рада и цене часа рада за све 
запослене/извршиоце који пружају услугу, по врсти услуге. 
 

Члан 7. 
 

Цена услуге утврђује се у апсолутном износу. 
Уколико се актом о утврђивању цене услуге чија је висина 

претходно утврђена у складу са Методологијом не врши повећавање 
цене услуге већ само њено усклађивање индексом потрошачких цена 
у Републици Србији према подацима републичког органа надлежног 
за послове статистике у претходних 12 месеци или се врши смањење 
висине цене, није потребна сагласност Градског већа града Сомбора. 

 
Члан 8. 

 
Прихватљиви пословни расходи су: 

 
1) Трошкови бруто зарада, 
2) Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца, 
3) Трошкови амортизације, 
4) Трошкови премије осигурања, 
5) Трошкови платног промета, 
6) Трошкови стручног оспособљавања, 
7) Трошкови превоза запослених, 
8) Трошкови транспортних услуга, 
9) Трошкови пореза, 
10) Трошкови ревизије финансијских извештаја, 
11) Трошкови потрошене електричне енергије, грејања, 

воде,  
12) Трошкови комуникација (телефонија и интернет) 
13) Трошкови заштите животне средине, 
14) Остали материјални и нематеријални трошкови 

(канцеларијски материјал, санитарни преглед 
радника, средства за одржавање хигијене, средства за 
заштитну одећу и обућу и др). 

 
Члан 9. 

 
Правилник се доставља Центру за социјални рад Сомбор, 

одабраном пружаоцу услуге, Одељењу за друштвене делатности, 
Одељењу за финансије. 
 

   Члан 10. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и исти ће 
се објавити у „Службеном листу града Сомбора“.  
 

 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  021-16/2018-III                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 02.04.2018. год.    ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
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Р.бр.                        Акта Градског већа                                    Бр./Стр. 
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