
 
 
 

  

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД СОМБОР 
ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
 

 
 
 

З  А  Х  Т  Е  В 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ  КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 
На основу члана. 6. и 7. Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга („Сл.лист Града Сомбора“ 
бр.18/2018), подносим захтев за остваривање права на субвенционисану цену комуналних услуга код 
                              

1. ЈКП „ЧИСТОЋА“ Сомбор  
2. ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Сомбор  
3. ЈКП „ВОДОВОД“ Бездан 
4. ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“, Сомбор 

 
 

Лични подаци подносиоца захтева  

Име, име оца и презиме                                                                                                                                        

ЈМБГ-матични број                                                                                                                                                

Број чланова заједничког домаћинства                            

 

Уз захтев прилажем одговарајуће доказе, и то: 

 

РБ Документа Форма документа 

1  Фотокопија личне карте или електонски очитана лична карта  за све 
пунолетне чланове породице корисника комуналних услуга 

 
Копија / Испис електронски 
очитане личе карте 

2. Последњи рачун за комуналне услуге издат од стране пружаоца 
комуналних услуга на име корисника или члана његовог 
домаћинства 

Оригинал 

3. Потврду од стране пружаоца услуге да на име корисника  
комуналних услуга или члана његовог домаћинства нема 
неизмирених обавеза према пружаоцу услуге    

Оригинал/oверена фотокопија  

4. Фотокопија саобраћајне дозволе  фотокопија саобраћајне дозволе 

 
Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 
бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не 
поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати 
неуредним. 
 



  ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X 

У ПОЉИМА ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 
податке прибави 
орган 

Достављам сам 

1. Извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове 
породице корисника комуналних услуга 

  

2. Решење о признавању својства ратног војног инвалида, 
који су остварили својство као учесници оружаних 
акција после 17.августа 1990. године и за време 
агресије НАТО снага на СРЈ 1999. године  

 

 

3.  
Решење о признавању својства мирнодопског војног 
инвалида  

 
 

4.  
Решење о признавању права, као чланови породице 
погинулих бораца и умрлих војних инвалида 
 

 

 

5. Уверење Министарства одбране (Војни Одсек Сомбор) 
о учешћу у оружаним акцијама после 17. августа 1990. 
године и у рату 1999. године) односно Решење 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигруање о стажу осигурања који се рачуна са 
увећаним трајањем (за период учешћа у оружаним 
акцијама) 

 

 

6.  
Потврда о коришћењу новчане социјалне помоћи 
издата од стране Центра за социјални рад Сомбор 

 
 

7. Потврда о коришћењу права на додатак за помоћ и негу 
другог лица издату од стране Центра за социјални рад 

  

8. Решење о утврђивању својства инвалидитета утврђено 
решењем надлежног републичког органа, ако је 
инвалидитет утврђен минимално седамдесет до сто 
посто 

 

 

                                  
        

Напомене: 

 
*Образац  изјаве сагласности (Образац 1) дат је у прилогу овог захтева. 
 

Градска управа дужна је да реши предмет у року од 30 дана од дана достављања уредне документације 

Таксе/накнаде: Ослобођени плаћања таксе 

 

Место и датум __________________ 
Адреса 

 
______________________________ 

 
Број личне карте 

 
______________________________ 

 
Контакт телефон 

 
_______________________________ 

 
Потпис 

 
_______________________________ 

 

 


