
Испорука воде     

- за домаћинства m³ 76.65 7.67 84.32

погонска спремност система (фиксни део цене на месечном 

нивоу) 109.80 10.98 120.78

################################################### m³ 70.27 7.03 77.30

погонска спремност система (фиксни део цене на месечном 

нивоу) 109.80 10.98 120.78

- за остале кориснике из привреде и пословни простор   

 - са потрошњом до 4.000 m³ m³ 178.20 17.82 196.02

погонска спремност система (фиксни део цене на месечном 

нивоу) 109.80 10.98 120.78

 - са потрошњом преко 4.000 m³ m³ 445.47 44.55 490.02

погонска спремност система (фиксни део цене на месечном 

нивоу) 109.80 10.98 120.78

Одвођење отпадних вода   

- за домаћинства m³ 21.63 2.16 23.79

################################################### m³ 17.32 1.73 19.05

- за остале кориснике из привреде и пословни простор

 - са потрошњом до 4.000 m³ m³ 64.23 6.42 70.65

 - са потрошњом преко 4.000 m³ m³ 160.57 16.06 176.63

3.

4.

ПДВ 10% УКУПНО

              ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА               

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ, МАЈ 2021. ГОДИНЕ

Р. 

бр.
НАЗИВ

Јед. 

мере

Основна 

цена

1.

2.

За све категорије корисника и то домаћинства, кориснике чији је оснивач Градска општина

Обреновац укључујући и месне заједнице, цркве и верске заједнице у складу са Законом о

црквама и верским заједницама, Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у

развоју - Дневни боравак у Обреновцу и остале кориснике из привреде и пословни простор под

условом неисправности водоводне инсталације корисника услед чега долази до цурења воде иза

водомера, одобрава се попуст тако што се фактурисана количина отпадних вода приликом

цурења умањује за разлику фактурисане количине отпадних вода приликом цурења и просечне

потрошње отпадних вода за исти период у претходној години за највише два рачуна (количина

отпадних вода се обрачунава на основу утрошене воде), а за домаћинства, кориснике чији је

оснивач Градска општина Обреновац укључујући и месне заједнице, цркве и верске заједнице у

складу са Законом о црквама и верским заједницама, Центар за смештај и дневни боравак деце и

омладине ометене у развоју - Дневни боравак у Обреновцу који су измирили све претходне

обавезе према ЈКП „Водовод и канализација" Обреновац одобрава се и попуст на утрошену

количину воде за 20% за највише два рачуна. 
Умањује се цена основне комуналне услуге испорука воде и одвођење отпадних вода и погонске 

спремности система 5% од основне цене, за кориснике (домаћинства) који су услуге платили у

року доспећа (до 28. у месецу за претходни месец).



5.

6.

ЈКП"Водовод и канализација"Обреновац

          Бранко Матић

Корисници који остварују право на попуст - субвенције по основу увођења интервентних мера за

заштиту најугроженијих грађана општине Обреновац остварују право на попуст под условима

прописаним Закључком о увођењу интервентних мера за заштиту најугроженијих грађана у

Општини Обреновац (Сл. Лист Града Београда 17/11....144/19)

                                                       Надзорни одбор 

                                 ЈКП"Водовод и канализација" Обреновац

                                           НО број  ,  године

_____________________________

Корисницима (домаћинства) основних комуналних услуга који нису своје услуге измирили у року

доспећа (до 28. у месецу за претходни месец), зарачунаваће се законска затезна камата од 29. у

месецу за претходни месец и исказиваће се као посебна ставка, а корисницима чији је оснивач

Градска општина Обреновац укључујући и месне заједнице, цркве и верске заједнице у складу са

Законом о црквама и верским заједницама, Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине

ометене у развоју - Дневни боравак у Обреновцу и остале кориснике из привреде и пословни

простор који нису своје услуге измирили у року доспећа (до 15. у месецу за претходни месец),

зарачунаваће се законска затезна камата од 16. у месецу за претходни месец и исказиваће се као

посебна ставка .

  директор


