
         На основу члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, 

Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ Неготин и члана 2. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ 

Неготин, због хитног случаја (утврђивање цена комуналних услуга) разматрајући предлог утврђивања 

цена комуналних услуга, дана 15.06.2017. године, донео је 

                                                           

                                                                             О Д Л У К У                 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

1.  Утврђују се цене комуналних услуга: воде, канализације, и изношења смећа, без обрачунатог 

ПДВ-а и то:                                                                                                                                  
 

ВОДА   

Ред.бр.                   Врсте услуге                                                                       јед.мере  цена/дин. 

1.                     Домаћинство м³ 47,06 

2.                      Установе м³ 74,22 

3.                      Привреда м³ 111,33 

4. накнада за одржавање мерног места мерно место 50,00  

5.   Хаваријска цена воде  без обрачунавања     

канализације* 
м³ 30 % од цене воде 

           *Цена накнаде за одржавање мерног места садржи; одржавање прикључка (вентили, огрлице и водомери),      
  *Право на хаварисјку 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.                   Врсте услуге                                                                       јед.мере  цена/дин. 

1.                     Домаћинство м³ 22,41 

2.                       Установе м³ 37,12 

3.                       Привреда м³ 55,68 

  

ИЗНОШЕЊЕ  СМЕЋА јед. мере цена/дин. 

1                Домаћинства 
           

по становнику 

врећа од 60 л 

123,85 дин/месечно 

241,00 дин/месечно 

2.                Установе и привреда   

 канта 60 л -врећа 

 канта 120 л  

 контејнер  V= 1,1 m³  

 

349,60 дин/месечно 

690,00 дин/месечно 

1.656,00 дин/по комаду   

            - контејнер V= 5 m³ - користи се само за      

избацивање кабастог и грађевинског отпада                                                                                                     
 3.000,00 дин/по комаду/дан 

        -  врећа запремине 60 л је прописана непровидна пластична врећа запремине 60 л.    

    - Све наведене посуде се празне обавезно једанпут недељно по утврђеном редоследу, а 

контејнери могу и више пута по позиву корисника. 

 
 Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се по добијању сагласности од оснивача. 

 

 Одлуку доставити: оснивачу на сагласност,  директору,   служби рачуноводства и архиви. 

 

                                      НАДЗОНИ ОДБОР ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН  
 

 

Број: 1744-05/2017                                                                           Председник НО, 

15.06.2017. године                                                                         Драган Благојевић 

Н е г о т и н 

 



 

   

 
       На основу члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Наготин, 

Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ Неготин и члана 2. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ 

Неготин због хитног случаја (утврђивање цена грабљанских услуга), разматрао је предлог цена 

гробљанских услуга, дана 15.06.2017. године и донео је          
 
                                                 

                                                                             О Д Л У К У                 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА 

 

 

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

 

 

1. Гробљанске услуге   

Ред.бр.                   Врсте услуге                                                                       јед.мере цена/дин 

1. Сахрана - ручни ископ  дин/ком 8. 027,00 

2.Сахрана - укоп покојника у гробницу      дин/ком        7.364.00 

3. Укоп урне у гробницу дин/ком 4.000.00 

4. Укоп новорођенчади и делова тела дин/ком 4.000.00 

5. Укоп социјалних случајева дин/ком 8.027.00 

6. Закуп гробног места, одржавање и чишћење  гробног 

места 
дин/м²  266.00 

7. Закуп земљишта за сопствене  капеле дин/м² 209.00 

8. Трошкови коришћења прихватне капеле  дин/сат 132.00 

9. Преуређење гробног места  дин/ком 4.000.00 

        

            У цену закупа гробног места и капеле урачунато је и одржавање гробља. 

 
 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а применјиваће се по добијању сагласности од 

оснивача. 
 
3. Одлуку доставити: оснивачу на сагласност,  директор, служби    рачуноводства и архиви. 
 

 

                                      НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН  
 

 
Број: 1744-05/2017-1                                                              Председник Надзорног одбора, 

15.06.2017. године                                                                            Драган Благојевић 

Н е г о т и н 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


