
СУБВЕНЦИОНИСАНА ЦЕНА УСЛУГА 
 
 
 

Право на субвенционисану цену комуналних услуга остварује појединац или 

породица(корисник комуналних услуга). Субвенционисана цена јесте умањена цена 

комуналних услуга за износ субвенције исказана процентуално у зависности од категорије 

корисника и обухвата комуналне услуге следећих јавних комуналних предузећа (пружаоца 

услуга): 1. cнабдевање 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 и 4. ЈКП 

„Паркинг сервис“ Сомбор 
 
Захтев се подноси на прописаном обрасцу који садржи личне податке подносиоца захтева уз 

следећу документацију:  

1.фотокопија личне карте или електронски очитана лична карта за све пунолетне чланове 

породице корисника комуналних услуга; 

2.последњи рачун за комуналне услуге издат од стране пружаоца комуналних услуга на име 

корисника или члана његовог домаћинства, односно фотокопија важеће саобраћајне дозволе; 

3.потврда од стране пружаоца услуге да на име корисника комуналних услуга или члана 

његовог домаћинства нема неизмирених обавеза према пружаоцу услуге;  

4. фотокопија војне књижице (оригинал на увид), решење Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање о стажу осигурања који се рачуна са увећаним тајањем, односно 

уверење Министарства одбране / Министарства унутрашњих послова 

 

Осталу документацију / податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши 

увид надлежни орган, и то: 1. Извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове 

породице корисника комуналних услуга; 2. Пријава пребивалишта; 3. Решење о признавању 

својства ратног војног инвалида, који су остварили својство  као учесници оружаних акција 

после 17. августа 1990. године као и у рату 1999. године; 4. Решење о признавању својства 

мирнодопског војног инвалида; 5. Решење о признавању права, као чланови породице 

погунулих бораца и умрлих војних инвалида 6. Потврда о коришћењу новчане социјалне 

помоћи; 7. Потврда о коришћењу права на додатак за помоћ и негу другог лица издата од 

стране Центра за социјални рад Сомбор за кориснике комуналних услуга; 8. Решење о 

утврђивању својства инвалидитета утврђено решењем надлежног републичког органа, ако је 

инвалидитет утврђен минимално седамдесет до сто посто. 
 
 

Преузимање захтева се врши у услужном центру Градске управе или са линка: 
https://www.sombor.rs/wp-content/uploads/2019/01/6.-SUBVENCIONISANA-CENA-KOMUNALNIH-USLUGA-1.pdf 
Предаја захтева са потребном документацијом се врши у Услужном центру Градске управе 

(шалтер 7, у периоду од 8,00 до 15,00 часова) или путем поште на адресу: Градска управа 

Града Сомбора, Одељење за друштвене делатности, Трг цара Уроша бр.1, 25000 Сомбор. 

Градска управа дужна је да реши предмет у року од 30 дана од дана подношења захтева. 

Контакт особа у Одељењу за друштвене делатности је Загорка Брујић, zbrujic@sombor.rs, 

тел.468-154 (соба 54) 

 

https://www.sombor.rs/wp-content/uploads/2019/01/6.-SUBVENCIONISANA-CENA-KOMUNALNIH-USLUGA-1.pdf

