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                                                                                                                                            НАЦРТ                                                                                                                      
 
На основу члана 29. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 
88/2011 и 104/2016), Акционог плана Владе Војводине од 04.10.2017.год за побољшање 
положаја ратних ветерана, односно учесника оружаних акција после 17.августа 1990.године и 
члана 38. Статута Града Сомбора ("Сл.лист Града Сомбора", бр. 22/2016-пречишћен текст), 
Скупштина Града Сомбора је, на ___ седници одржаној дана __________2018. године,  д о н е 
л а: 

 
О Д Л У К У 

о субвенционисању цена комуналних услуга 
 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђује се право на субвенционисану цену комуналних услуга (у 
даљем тексту: субвенционисана цена), категорије корисника комуналних услуга који имају 
право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију 
корисника комуналних услуга, на територији Града Сомбора. 
 

Члан 2. 
 

 Поједини изрази који се користе у овој Одлуци имају следеће значење:  
 1. "породицу" чине супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој 
линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена 
сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству, усвојеници и хранитељске 
породице; чланом породице, сматра се и дете које не живи у породици, а налази се на 
школовању - до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године 
живота, као и супружник без обзира где фактички живи; изузетно, чланом породице се не 
сматра извршилац насиља у породици, уколико је од стране надлежног суда изречена мера 
заштите од насиља у породици; 
 2. "субвенционисана цена" јесте умањена цена комуналних услуга за износ 
субвенције, исказана процентуално у зависности од категорије корисника.  
 

Члан 3. 
 

 Субвенционисана цена обухвата комуналне услуге следећих јавних комуналних 
предузећа (у даљем тексту: пружаоци услуга):  
 1. Снабдевање водом за пиће – ЈКП "Водоканал " Сомбор и ЈКП „Водовод“ Бездан 
 2. Пречишћавање и одвођење отпадних вода – ЈКП "Водоканал" Сомбор и ЈКП 
„Водовод“ Бездан  
 3. Сакупљање, одвожење и депоновање отпада – ЈКП "Чистоћа " Сомбор 
 

 
Члан 4. 

 
 Право на субвенционисану цену остварује појединац или породица (у даљем тексту: 
корисник комуналних услуга).  
 
 
II.КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И ПРИПАДАЈУЋИ 
     СУБВЕНЦИОНИСАНИ ПРОЦЕНАТ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
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Члан 5. 
 

 Субвенције у висини од 100% цене услуга ЈКП "Чистоћа" Сомбор и субвенционисану 
потрошњу  1,5 м3 воде по члану домаћинства, остварује корисник комуналних услуга као 
појединац или члан његовог домаћинства, уколико има: 
 1) својство ратног војног инвалида стечено као учесник оружаних акција после 17. 
августа 1990. године и рата 1999 године, као и својство мирнодопског војног инвалида,  
 2) права као члан породице погинулог борца односно умрлог ратног војног инвалида, 
 3) својство ратног ветерана, односно учесника оружаних акција после 
17.08.1990.године и рата 1999.године 
 

4) корисник новчане социјалне помоћи и то: 
 
• Закупац стана који је, као лице  у стању социјалне потребе, добио стан у закуп намењен 

за социјално становање, по прописима Града Сомбора 
• Корисник права на новчану социјалну помоћ који је трајно неспособан за рад због 

инвалидитета и година живота на основу Решења Центра за социјални рад; 
• Корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица за дете по основу закона којим 

се  уређује област социјалне заштите; 
• Корисник права на социјалну помоћ који живи у домаћинству у коме нема радно 

способних чланова 
 
 

 5) својство лица са инвалидитетом утврђено решењем надлежног републичког органа, ако је 
инвалидитет утврђен минимално од седамдесет до сто посто.  
 
 
III.  УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ЦЕНЕ  
        И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
 
 

Члан 6. 
 

 Услови за остваривање субвенционисане цене су:  
 
 а) За кориснике из члана 5. тачка 1., 2. и 3. 
 
 - да корисник комуналних услуга и чланови заједничког домаћинства имају 
пребивалиште на територији Града Сомбора последњих шест месеци,  
 - да је корисник комуналних услуга својство, односно право на основу ког се сврстава 
у категорију корисника по овој Одлуци, стекао на основу прописа који се примењују у 
Републици Србији,  
 - да рачун гласи на корисника комуналних услуга или члана његовог домаћинства,  
или неки други документ којим се доказује да се домаћинство налази на адреси за коју се 
захтева признавање права на остваривање субвенционисане цене,  
 - да је корисник комуналних услуга у потпуности измирио обавезе по рачунима за 
комуналне услуге из члана 3. ове Одлуке, у моменту подношења захтева за признавање 
права на остваривање субвенционисане цене, 
 
 



 стр.3/5 

 
 
 б) За кориснике из члана 5. тачка 4. и 5. 
 
 1. Да корисник комуналних услуга и чланови заједничког домаћинства имају пребивалиште 
на територији Града Сомбора у последњих 6 месеци, 
 2. Да је корисник комуналних услуга својство, односно право на основу ког се сврстава у 
категорију корисника по овој Одлуци, стекао на основу прописа који се примењују у Републици 
Србији 
 3. Да рачун гласи на корисника комуналних услуга или члана његовог домаћинства, односно 
да корисник или члан његовог домаћинства имају закључен уговор о закупу или неки други документ 
којим се доказује да се домаћинство налази на адреси за коју се захтева признавање права на 
остваривање субвенционисане цене. 
 

Члан 7. 
 

 Неопходна документација за доказивање испуњености општих услова је:  
 
 а) За кориснике из члана 5. тачка 1., 2. и 3. : 
 
 1. Пријава пребивалишта,  за све чланове породице корисника комуналних услуга,  
 2. последњи рачун за комуналне услуге издат од стране пружаоца услуга на име 
корисника права или члана његовог домаћинства,  
 3. потврда од стране пружаоца услуга да на име корисника комуналних услуга или 
члана његовог домаћинства нема неизмирених обавеза према пружаоцима услуга из члана 3. 
ове Одлуке, не старија од месец дана, 
 4. решење о признавању својства  ратног војног инвалида, који су својство остварили 
као учесници оружаних акција после 17. августа 1990. године и рата 1999 године за време 
агресије НАТО снага на СРЈ, односно решење о признавању  својства мирнодопског војног 
инвалида." 
 5. решење о признавању права, као чланови породице погинулих бораца и умрлих 
војних инвалида;   
 6. уверење Министарства одбране ( Војног одсека Сомбор) о учешћу у оружаним 
акцијама после 17. августа 1990. године и у рату 1999.године 
 
 б) За кориснике из члана 5. тачка 4.: 
 
 1. Уговор о закупу склопљен са Градом Сомбором, за закупце стана који је , као лице 
у стању социјалне потребе, добио стан у закуп намењен за социјално становање, по 
прописима Града Сомбора; 
 2. потврда о коришћењу новчане социјалне помоћи издата од стране Центра за 
социјални рад Сомбор; 
 2. последњи рачун за комуналне услуге издат од стране пружаоца услуга на име 
корисника права или члана његовог домаћинства,  
 4. потврда о коришћењу права на додатак за помоћ и негу другог лица издату од 
стране Центра за социјални рад за кориснике комуналне услуге. 
 
 в) За кориснике из члана 5. тачка 5.: 
 
 1. Пријава пребивалишта, за све чланове породице корисника комуналних услуга, 
 2. последњи рачун за комуналне услуге издат од стране пружаоца услуга на име 
корисника права или члана његовог домаћинства,  



 стр.4/5 

 3. потврда о коришћењу права на додатак за помоћ и негу другог лица издату од 
стране ПИО фонда  
 
 
IV. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА  
      СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ  
 

Члан 8. 
 

 Корисник комуналних услуга, уколико припада једној од категорија корисника из ове 
Одлуке и испуњава услове за остваривање субвенционисане цене из члана 6. ове Одлуке, 
може поднети захтев за остваривање субвенционисане цене Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе Града Сомбора (у даљем тексту: надлежно одељење). 
 

Члан 9. 
 

 

 По утврђивању испуњености услова из члана 7. и 8. ове Одлуке, надлежно одељење 
издаје кориснику комуналних услуга потврду о праву на субвенционисану цену комуналних 
услуга и саставља списак корисника субвенционисане цене комуналних услуга који 
доставља пружаоцима услуга до трећег у месецу за претходни месец. Потврда се издаје са 
роком важења од једне године. Нови захтев се може поднети најраније 30 дана пре истека 
рока важења потврде. Уколико није дошло до промена, што ће се констатовати узимањем 
изјаве на записник под кривичном и материјалном одговорношћу, није потребно прилагати 
доказе који су већ раније приложени. 
 

Члан 10. 
 

 Корисник комуналних услуга је у обавези да надлежном пружаоцу услуга пријави 
сваку промену која је од утицаја на остваривање и престанак права из ове Одлуке, у року од 
15 дана од дана настанка промене. 
 
 
V. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Члан 11. 
 

 За реализацију ове Одлуке потребна су финансијска средства из Буџета града 
Сомбора. 
 

Члан 12. 
 

 Корисници комуналних услуга, уколико припадају једној од категорија корисника из 
члана 6. ове Одлуке, а који своје право нису остварили до дана ступања на снагу ове Одлуке, 
могу исто остварити код надлежног Одељења. 

 
 
 
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 13. 
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 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука  о субвенционисању цена 
комуналних услуга(„Сл.лист града Сомбора“, бр.10/2015, 11/2015 и 3/2016). 

 
Члан 14. 

 
 Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Града Сомбора", а примењиваће се од 01.01.2019. године. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

          Прим.др. Зоран Парчетић 
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