
Службени лист општине Неготин бр.10/2013 од 02.04.2013.године

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима  („Сл.гласник РС“, бр.
88/2011), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима ( „Сл.гласник РС“,
бр.119/2012) и члана 42. став 1. тачка 22. Статута општине Неготин ( „Сл.лист општине
Неготин“ бр.22/2008), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 29. 03. 2013.
године,  донела је

Р  Е  Ш   Е  Њ  Е
O  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА

ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА-ВОДЕ,
КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА

I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о  утврђивању цена комуналних услуга воде,
канализације и изношења смећа, коју је донео Управни одбор  ЈКП „Бадњево“ Неготин,
дана 11.02.2013.године, под  бројем  345-05/2013-3/2, с тим што ће се исте примењивати oд
дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“.

II – Доношењем овог решења престаје да важи Решење о давању сагласности на
Одлуку Управног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин о утврђивању цена комуналних услуга -
воде, канализације и изношење смећа („Сл. лист општине Неготин“, бр.17/2012).

III - Решење  и Одлуку Управног одбора  ЈКП „Бадњево“ Неготин бр. 345-05/2013-3/2
од 11.02.2013.године, објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 380-4/2013-I/08
29. 03. 2013. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕСЕДНИК,

Дамир Ракић,с.р.

На основу члана 29. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“
Неготин, Управни одбор ЈКП „БАДЊЕВО“ Неготин, разматрајући предлог утврђивања цена,
на својој седници одржаној 11. 02. 2013. године, донео је

О Д Л У К У
О утврђивању цена комуналних услуга

1. Утврђују се цене комуналних услуга: канализације и изношења смећа, без
обрачунатог ПДВ-а и то:

ВОДА
Ред.бр. врста  услуге  јединица мере

цена/дин
1.                домаћинство м³ 29,20
2. установе м³ 58,40
3. привреда м³ 87,60
4. хаваријска цена воде без обрачунавања

канализације* м³ 30% од цене воде



*Право на хаваријску цену воде имају корисници за које овлашћена служба ЈКП
„Бадњево“ Неготин утврди да нису могли да примете хаварију на водоводној мрежи,  а
обрачун у датом обрачунском периоду је већи 10 и више пута од просечне потрошње у
претходној години.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Ред.бр. врста  услуге  јединица мере
цена/дин

1. домаћинство м³ 13,67
2. установе м³ 27,34
3. привреда м³ 41,01

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА
Ред.бр. врста  услуге  јединица мере

цена/дин

1. стамбени простор по становнику 97,68
2. установе и привреда

- канта од 120 л 543,81
дин/месечно
- контејнер V=1,1 м³ 1.308,20 дин/месечно
- контејнер V=1,5 м³ користи се само

                        за избацивање кабастог и грађев.отпада 4.483,75 дин/месечно

- Све наведене посуде се празне обавезно једанпут недељно по утврђеном редоследу,
а контејнери могу и више пута по позиву корисника.

1. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се по добијању
сагласности од 01.03.2013.године

2. Одлуку доставити оснивачу на сагласност, в.д.директору, техн.директору, служби
рачуноводства и архиви.

УПРАВНИ ОДБОР ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН

Број: 345-05/2013-3/2
11.02.2013. године
Н е г о т и н

 Заменик председника УО
Бранко Марковић,с.р.


