
 
Службени лист општине Неготин бр.1/2015 

 
 
 
 
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  17. 01.2015. године,  донела је: 

 
 

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

ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН О УТВРЂИВАЊУ ВАЛУТЕ ПЛАЋАЊА ОБРАЧУНА 
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о  утврђивању валуте плаћања 
обрачуна за период јануар-септембар 2015. године, коју је донео Надзорни одбор  
ЈКП „Бадњево“ Неготин,  дана 09.01.2015.године, под  бројем  35-05/2015-5/3.   

 
II 

 
     Решење и Одлуку Надзорног одбора  ЈКП „Бадњево“ Неготин бр.  35-05/2015-
5/3 од 09.01.2015.године, објавити у „Службеном листу општине Неготин“.  
 
 
Број 380-5/2015-I/08 
 17. 01. 2015. године 
Неготин    
   
                                                                                                   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

 др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 
 
 
 



На основу члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности 
*Бадњево* Неготин, на предлог директора, Надзорни одбор на својој седници 
одржаној дана  09.01.2015. године, донео је  

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВАЛУТЕ  ПЛАЋАЊА ОБРАЧУНА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-

СЕПТЕМБАР 2015 ГОДИНЕ  
                          

1. На основу указане потребе за решавање проблема обрачуна и наплате 
испоручене и измерене топлотне енергије како за физичка тако и за правна лица 
утврђују се следеће валуте плаћања варијабилног и фиксног дела по сваком од 
обрачуна појединачно и то: 
 
- обрачун за јануар 2015 
- варијабилни део у износу од 50%  валута 15.02.2015. године 
- варијабилни део у износу од 50%  валута 15.07.2015. године 
- фиксни део валута 15.02.2015. године 
  
- обрачун за фебруар 2015 
- варијабилни део у износу од 50%  валута 15.03.2015. године 
- варијабилни део у износу од 50%  валута 15.08.2015. године 
- фиксни део валута 15.03.2015. године 
 
- обрачун за март 2015 
- варијабилни део у износу од 50%  валута 15.04.2015. године 
- варијабилни део у износу од 50%  валута 15.09.2015. године 
- фиксни део валута 15.04.2015. године 
 
- обрачун за април 2015 
- варијабилни део у износу од 50%  валута 15.05.2015. године 
- варијабилни део у износу од 50%  валута 30.09.2015. године 
- фиксни део валута 15.05.2015. године 
 
- Обрачуни за период мај 2015 – септембар 2015 године садрже само фиксни 
део цене грејања са валутама плаћања 15-20 дана наредног месеца.  
 

2. Предлог о утврђивању валута плаћања варијабилног и фиксног дела износа 
по обрачунима за период јануар-септембар 2015. године, чини саставни део 
Одлуке.               

3.  Одлука ступа на снагу по добијању сагласности од оснивача.  

4. Одлуку доставити: Оснивачу на сагласност,  директору, техничком 
директору, служби рачуноводства, служби наплате и архиви. 

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП *БАДЊЕВО*  НЕГОТИН  
 

Број:  35 -05/2015-5/3                                                                           
09.01.2015   
Н е г о т и н   
  

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,                                                                                  
Бранко Марковић,  с.р. 


