
 

 

       
Градска општина Обреновац 
Служба за скупштинске послове и прописе 

  
Наш број: _______                                                                                Датум: ________                      
 
ПРЕДМЕТ:  Захтев за давање сагласности на измену ценовника основних комуналних 
производа и услуга са образложењем 
 
Ценовником основних комуналних производа и услуга ЈКП „Водовод и канализација“ 
Обреновац предвиђена је категорија осталих корисника из привреде и пословни 
простор са потрошњом до 5.000 m³ и са потрошњом преко 5.000 m³. Ова категорија 
корисника (правних лица) се углавном налази у сегменту тзв. „великих“ потрошача из 
привреде. ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац предлаже измену Ценовника која 
се односи на испоруку воде и одвођење отпадних вода за категорију „За остале 
кориснике из привреде и пословни простор са потрошњом до 5.000 m³ и са потрошњом 
преко 5.000 m³“ у смислу промене у категорију „За остале кориснике из привреде и 
пословни простор са потрошњом до 4.000 m³ и са потрошњом преко 4.000 m³“.  
Ова измена се предлаже ради остваривања начела довољности цене да покрије 
пословне расходе и омогући такође да „загађивач плаћа“, односно да се трошак који 
настаје због произвођача који својом производњом ствара додатне трошкове на 
прерађивању воде, не може расподелити на кориснике, односно грађане и привреду 
који нису допринели настанку таквог трошка као и да се прецизнијим дефинисањем 
категорије ових корисника обезбеди рационалнија потрошња воде. 
 
С обзиром да је трошковна страна предузећа оптерећена растом пословних расхода 
услед повећања цена инпута пре свега електричне енергије, предлаже се повећање 
цена за испоруку воде и одвођења отпадних вода само за категорију остале кориснике 
из привреде и пословни простор од 14%. 
У циљу одрживог развоја, цена воде и одвођења отпадних вода треба да буде 
утврђена на основу принципа пуне надокнаде трошкова. Повећање цена је неопходно 
ради покривања трошкова варијабилних цена инпута, одржавања квалитета пружања 
услуга, даљег ширење мреже али и за омогућавање реализације Програмом 
предвиђених пословних активности.  
Оправданост оваквог захтева образлаже се: 

 растућим ценама инпута (електрична енергија, гориво, водоводни материјал, 
сировине за производњу воде, резервни делови), 

 рационалним коришћењем расположивих ресурса подземних вода и бунара, 

 рационалним коришћењем новчаних средстава, обезбеђивања ликвидности и 
солвентности, 

 обезбеђивања благовременог извршавања законских и уговорних обавеза према 
добављачима и осталим институцијама, 

 спровођењем активности у циљу постизања одрживог развоја система, 

 перманентним вршењем активности на побољшању квалитета и квантитета 
водоснадбевања на нивоу Градске Општине. 
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1. Испорука воде      

 За остале кориснике из 
привреде и пословни 
простор 

     

 са потрошњом до 4.000 
m³ 

156,32 171,95 178,20 196,02 14,0 

 са потрошњом преко 
4.000 m³ 

390,76 429,84 445,47 490,02 14,0 

2. Одвођење отпадних 
вода 

     

 За остале кориснике из 
привреде и пословни 
простор 

     

 са потрошњом до 4.000 
m³ 

56,34 61,97 64,23 70,65 14,0 

 са потрошњом преко 
4.000 m³ 

140,85 154,94 160,57 176,63 14,0 

 
Такође се предлаже измена у ценовнику основних комуналних производа и услуга под 
тачком 4. тако што реч „накнаде за одржавање водоводног прикључка“, замењује  реч 
„погонска спремност система“. 
У прилогу дописа достављамо четири примерка Одлуке Надзорног одбора ЈКП 
"Водовод и канализација" Обреновац 9/12 НО број 11-1/2021, 09.04.2021. године којом 
је донета измена Ценовника основних комуналних производа и услуга ЈКП „Водовод и 
канализација“ Обреновац, ради давања сагласности Оснивача. 
 
 
 

                                                                                 Надзорни одбор 
ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац 

                                                                               председник 
                                                                                      __________________________ 

                                                                                                      Милан Бугарски 
 


