
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА   СОМБОРA 

 
Број 28    Сомбор, 30.12.2020. године  Година XIII 
 

 
 
 

Садржај 
 
 
 

 
 
 

Р.бр.                                 Акта Градског већа                            Бр./Стр. 
 
 
 
 
227. Решење о првој измени Решења о именовању Комисије за спровођење поступка и утврђивање јавних 
признања............................................................................................................................................................................................................ 28/286 
 
228. Решење о именовању комисије за спровођење поступка јавног надметања – прикупљања писаних понуда за давање у закуп 
градског грађевинског земљишта у јавној својини Града Сомбора које се користи као пољопривредно до привођења 
планираној намени у производној 2020/2021. години  ............................................................................................................................. 28/286 
 
229. Решење о давању сагласности на Одлуку о промени образовања цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП 
„Енергана“ Сомбор за грејну сезону 2020/2021. године ...........................................................................................................................28/286 
 
230. Предлог Одлуке за издавање сагласности о промени цене испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“ 
Сомбор за грејну сезону 2020/2021. године ...............................................................................................................................................28/287 
 
231. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета Града Сомбора за Јавно комунално 
предузеће „Водовод“ Бездан за 2021. годину ..............................................................................................................................................28/287 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Страна 286 __ Службени лист Града Сомбора__ Број 28– 30.12.2020. 
 

Акта Градског већа 
 

 
227. На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправу („Сл. гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др.закон и 47/2018),  члана 14. Одлуке о 
установљењу јавних признања града Сомбора („Сл.лист града 
Сомбора“ бр. 4/2020) и 69. и 70. Пословника Градског већа 
(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 7/2017), Градско веће града 
Сомбора је на 19. седници, одржаној дана 24.12.2020. године 
донело 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНИХ 

ПРИЗНАЊА 
 

I 
У Решењу Градског већа града Сомбора број: 02-

202/2020-III од 31.08.2020. године, у члану 2. став 1  мења се 
тачка 5. и гласи: 

„5. Милан Радишић, члан“ 
 
 

II 
У свему осталом Решење број: 02-202/2020-III од 

31.08.2020. године, остаје на снази.                           
 

III 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном листу Града Сомбора“ 
 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  02-428/2020-III                                  
Дана: 24.12.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                  Антонио Ратковић с.р 
 
 

 
228.  На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101-2016 - др. закон и 47/2018), члана  67. Статута града 
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2019), члана 13. 
Одлуке о начину коришћења грађевинског земљишта које је у 
јавној својини града Сомбора а које се користи као 
пољопривредно земљиште до привођења планираној намени 
(„Сл. лист града Сомбора“ бр. 23/2020), члана 2. и 7. 
Правилника о оснивању радних тела и утврђивању висине 
накнаде за рад чланова радних тела које образује 
градоначелник, Градско веће и начелник Градске управе („Сл. 
лист града Сомбора“ бр. 2/2018) и члaнa 68, 69. и 70. 
Пословника Градског већа града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора" бр. 16/2018 - пречишћен текст), Градско веће града 
Сомбора је на својој 19. седници, одржаној дана 24.12.2020. 
године, донело  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА –ПРИКУПЉАЊЕМ 
ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА СОМБОРА  КОЈЕ СЕ КОРИСТИ КАО 

ПОЉОПРИВРЕДНО ДО ПРИВОЂЕЊА ПЛАНИРАНОЈ 
НАМЕНИ  

У ПРОИЗВОДНОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 
 

I 
          Овим Решењем именује се Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања –прикупљањем писаних понуда за 
давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној 
својини града Сомбора које се користи као пољопривредно до 
привођења планираној намени (у даљем тексту: Комисија) у 
производној 2020/2021 години. 
 

II 
          Састав Комисије је: 
              1. Предраг Џомба, дипл.правник, председник 
              2. Росана Крстић, дипл.инж.грађевине, заменик 
председника 
              3. Гордана Цветићанин, дипл.инж.пољ., члан 
              4. Дејан Новковић, дипл.инж.пољ., заменик члана 
              5. Јован Сретовић, дипл.правник, члан 
              6. Предраг Куцурски, дипл.ек., заменик члана 
 

III 
          Комисија из претходног става дужна је да поступа у 
складу са одредбама Одлуке о начину коришћења 
грађевинског земљишта које је у јавној својини града 
Сомбора, а које се користи као пољопривредно земљиште до 
привођења планираној намени односно да: 

- донесе Правила о поступку спровођења јавног 
надметања прикупљањем писаних понуда,  
да по донетим Правилима спроведе поступак јавног 
надметања и 

- да  у року од осам радних дана од дана окончања 
отварања писаних понуда приспелих по јавном огласу за 
прикупљање понуда, достави одељењу надлежном за 
комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове 
извештај о спроведеном поступку јавног надметања путем 
прикупљања писаних понуда са списком најповољнијих 
понуђача. 
 

IV 
          Председник и чланови Комисије, као и њихови 
заменици, дужни су да дају изјаву о непостојању сукоба 
интереса у односу на понуђаче, односно да немају приватни 
интерес који утиче или би могао да утиче на њихово 
поступање у обављању послова из надлежности комисије. 
 

V 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношeња и има 
се објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  02-429/2020-III                                  
Дана: 24.12.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                 Антонио Ратковић с.р. 
 

 
229. На основу члана 69. тачка 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана  
2. став 2. и став 3. тачка 3) и члана 28. став 2. Закона о 
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 
104/2016 и 95/2018),  члана 1. и 2. Уредбе о утврђивању 
методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца 
топлотном енергијом ("Сл. гласник РС", број 63/2015), члана 
67. тачка 2) Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", 
број 2/2019),  члана 33. тачка 12. Одлуке о промени 
оснивачког аката ЈКП "Енергана" Сомбор ("Сл. лист града 
Сомбор", бр. 25/2016 и 5/2017), Програма пословања ЈКП 
"Енергана" Сомбор за 2020. годину на који је дата сагласност 
на 39. седници Скупштине града Сомбора  одржаној 
18.12.2019. год. (акт Скупштине града, број 06-262/2019-I од 
18.12.2019. године), Првих измена и допуна Програма 
пословања ЈКП "Енергана" Сомбор за 2020. годину на које је 
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дата сагласност на 40. седници Скупштине града Сомбора  
одржаној 21.02.2020. год. (акт Скупштине града, број 06-
47/2020-I од 21.02.2020. године), Других измена и допуна 
Програма пословања ЈКП „Енергана“ Сомбор за 2020. годину 
на које је дата сагласност на 4. Седници Скупштине града 
Сомбора одржаној 22.10.2020. године (акт Скупштине града, 
број 06-207/2020-I од 22.10.2020. године) и Одлуке са 3. 
седнице Наздорног одбора одржане 08.12.2020. године (акт 
ЈКП „Енергана“ Сомбор, број И-4062/20 од 08.12.2020. 
године), Градско веће града Сомбора на својој 20. седници 
одржаној дана 30.12.2020. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА OДЛУКУ О 

ПРОМЕНИ 
ОБРАЗОВАЊА ЦЕНА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ  
ЈКП "ЕНЕРГАНА" СОМБОР ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 

2020/2021. ГОДИНЕ 
 
 

           I  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о промени 
образовања цена испоруке топлотне енергије које примењује 
ЈКП "Енергана" Сомбор за грејну сезону 2020./2021. године 
донету на 3. седници Надзорног одбора која је одржана 
08.12.2020. године (Одлука број И-4062/20 од 08.12.2020. 
године), у датом тексту. 
 
 
          II    Овo Решење и Одлуку објавити у "Службеном 
листу града Сомбора".  
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  38-17/2020-III                                  
Дана: 30.12.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                  Антонио Ратковић с.р 

 
 
230. На основу члана 33. тачка 12. Одлуке о 

промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Енергана“ Сомбор („Службени лист града Сомбора“, број 
25/2016 и 5/2017) и члана 1. и 2. Уреддбе о утврђивању 
методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца 
топлотном енергијом („Сл. гласник РС“ број 63/15), Надзорни 
одбор ЈКП "Енергана" Сомбор на 3. седници која је одржана 
08.12.2020. године донео је  

 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ 

О ПРОМЕНИ ЦЕНЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
( ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2020./2021. ГОДИНЕ) 

 
Члан 1. 

 
 Цене испоруке топлотне енергије које примењује 
ЈКП »Енергана« Сомбор утврђују се у следећим износима: 
 - у грејној сезони регистрована потрошња по мерној 
јединици износи 5,87 дин/кWh без обрачунатог ПДВ-а, а на 
коју се додаје ПДВ у складу са Законом, 
 - током 12 месеци за фиксни део трошкова износи  
34,53 дин/м² без обрачунатог ПДВ-а, а на коју се додаје ПДВ у 
складу са Законом. 
 
 
 

 
 

Члан 2. 
 

Датум почетка примене цена је 01.01.2021.године. 
      

Члан 3. 
 

 Даном почетка примене одобрених цена из Одлуке  
престаје да важи Сагласност на Одлука о образоваљу цена 
испоруке топлотне енергије које примњује ЈКП „Енергана“ 
Сомбор, број 06-219/2020-III од 28.10.2020 године. 
     Члан 4. 
Ова одлука ће се доставити Оснивачу, на давање сагласности.          

 
JKP "Енергана" Сомбор   
Надзорни одбор 
Број: И- 
Дана: 8.12.2020. год.               П р е д с е д н и к НО 
     С о м б о р                  Ђорђе Зорић с.р 
 

 
231. На основу члана 61. став 1.,2., и 3. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 
88/2019), члана 67. тачка 2) Статута града Сомбора ("Сл.лист 
града Сомбора", број 2/2019), члана 33. тачка 10. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод” Бездан 
(„Службени лист града Сомбора” бр. 27/2016  и 13/2017),  
члана 34. Одлуке о буџету града Сомбора за 2021. годину са 
пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени лист града 
Сомбора“, број 27/2020), Програма пословања ЈКП "Водовод" 
Бездан за 2021. годину на који је дата сагласност на 6. седници 
Скупштине града Сомбора одржаној 21.12.2020. год. (акт 
Скупштине града број 06-267/2020-I од 21.12.2020. године и 
Одлуке са II седнице Надзорног одбора ЈКП "Водовод" Бездан 
одржане 30.11.2020. године (акт бр. 214/2020 од 30.11.2020. 
год.), Градско веће града Сомбора, на 20. седници одржаној 
дана 30.12.2020.године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Посебан програм коришћења 
средстава из буџета града Сомбора за Јавно комунално 

предузеће „Водовод“ Бездан за 2021. годину 
 

Ι 
 

        ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм 
коришћења средстава из буџета града Сомбора за Јавно 
комунално предузеће „Водовод“ Бездан за 2021. годину, донет 
од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Бездан на II седници одржаној дана 30.11.2020. 
године, под бројем 214/2020 од 30.11.2020. године. 

 
ΙΙ 
 

        Ово Решење објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“. 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  401-1487/2020-III                                  
Дана: 30.12.2020. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     С о м б о р                  Антонио Ратковић с.р 
 

  
 

Издавач: Град Сомбор 
Трц цара Уроша 1, 25101 Сомбор 

- главни и одговорни уредник секретар Скупштине града Сомбора Душанка Голубовић - телефон 025/468-151 
 


