
На основу чл. 22. ст. 1. и чл. 69. ст. 1. тач. 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. 

гласник РС", бр. 15/2016), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС бр. 88/2011), чл. 30 и чл. 38. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 85/16 

од 05.09.2016.) и чл. 30. ст. 1. Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац број 2013-2884/1 

од 10.05.0213. године, Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац је на II седници 

одржаној дана 26.09.2016. године донео следећу 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I. Усваја се измена Ценовника основних и осталих комуналних услуга које 

плаћају непосредни корисници ЈКП „Топловод“ Обреновац за 

дванаестомесечно плаћање („Сл. лист града Београда“ бр. 13/2014 од 

01.03.2014. године, 75/2015 од 10.12.2015. године и 19/2016 од 18.03.2016. 

године, у даљем тексту: Ценовник), тако што се у делу „Ценовник основних 

комуналних услуга које плаћају непосредни корисници“: 

 Код редног броја 1. „За домаћинства“ – обрачун по m
2
 – уместо „Основна 

цена 38,74 ПДВ 10% 3,87 УКУПНО 42,61“ уписује „Основна цена 45,87 

ПДВ 10% 4,59 УКУПНО 50,45“; 

 Код редног броја 2. „За установе (Установа за МНРО и црквени објекти на 

територији општине Обреновац)“ – обрачун по m
2
 – уместо „Основна цена 

38,74 ПДВ 10% 3,87 УКУПНО 42,61“ уписује „Основна цена 45,87 ПДВ 

10% 4,59 УКУПНО 50,45“; 

 Код редног броја 4. „За пословни простор“ – обрачун по m
2
 – уместо 

„Основна цена 58,12 ПДВ 10% 5,81 УКУПНО 63,93“ уписује „Основна цена 

68,81 ПДВ 10% 6,88 УКУПНО 75,70“ 

II. Измена Ценовника чини саставни део ове Одлуке; 

III. Ову Одлуку доставити Оснивачу на сагласност; 

IV. По добијању сагласности из претходног става, ову Одлуку са Ценовником 

основних комуналних услуга које плаћају непосредни корисници објавити у 

Службеном листу града Београда; 

V. Измењени Ценовник основних и осталих комуналних услуга које плаћају 

непосредни корисници ЈКП „Топловод“ Обреновац за дванаестомесечно 

плаћање ће се примењивати од дана добијања сагласности из става III ове 

Одлуке 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Осим промена које су биле узроковане новим законским решењима, ЈКП 

„Топловод“ Обреновац није мењао цене основних комуналних услуга које плаћају 

непосредни корисници од 2010. године. У међувремену, повећање цена и утрошака 

пре свега електричне енергије, материјала, топле воде и воде за допуну система, 

као и увећани трошкови амортизације који су узроковани застарелошћу објеката и 

опреме доводе до опасности да основно функционисање предузећа буде угрожено у 

врло блиском наредном периоду. 

Имајући у виду све горе наведено, као и обавезу трајног и несметаног 

пружања комуналне услуге и одржавања, развоја и заштите комуналних објеката 

постројења и опреме који служе за обављање комуналне делатности, Надзорни 



одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац је на основу овлашћења која му дају Закон о 

јавним предузећима, Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању ЈКП 

„Топловод“ Обреновац и Статут ЈКП „Топловод“ Обреновац, а у складу са 

законском процедуром предвиђеном за промену цена комуналних услуга, донео 

одлуку као у диспозитиву. 

 

НО број II-2/2016  

 

Одлуку доставити: 

 

 Оснивачу 

 Стручним службама 

 Архиви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац 

Председник,  

 

______________________________ 

Александар Арсеновић 



 

ЦЕНОВНИК 

ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ  УСЛУГА  

КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ 

      

Ред. 
број 

НАЗИВ 

Јед. 
мере 

  

Основна 
цена 

ПДВ 10% УКУПНО 

  Испорука топлотне енергије   
      

1. За домаћинства m2 
45,87 4,59 50,45 

2. 
За установе (Установа за МНРО и црквени 
објекти на територији општине Обреновац) 

m2 

45,87 4,59 50,45 

3. 

Јавно предузеће спортско културни центар  
"Обреновац" - Обреновац  
(у складу са Закључком Скупштине градске 
општине Обреновац VII-01 бр.020-91 од 
27.05.2016.године) 

m2 7,19 0,72 7,91 

4. За пословни простор m2 
68,81 6,88 75,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац 

Председник,  

 

______________________________ 

Александар Арсеновић 

 

 


