
                                                                                                                                      
 
        

На основу члана члана 37 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и  канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/2016) и члана  30 
Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац 9/82 НО број 7-1-1/2016 од 19.10.2016.године, 
Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац на 11. седници одржаној дана 
07.04.2021.године донео је 
 
 

ОДЛУКУ  O ИЗМЕНИ  
 ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА  

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ 
 

I 
Доноси се измена Ценовника основних комуналних производа и услуга ЈКП „Водовод и 
канализација“ Обреновац (у даљем тексту: Ценовник) објављеног у „Службеном листу града 
Београда“, бр.134/18, у тачки 1. став 2, алинеја 1. и 2. и тачки 2. став 1, алинеја 6 и 7, тако што 
се број „5.000“, мења бројем „4.000“ и сада гласи:  „са потрошњом до 4.000 м3“ и „са потрошњом 
преко 4.000 м3“. У тачки 1. став 2, алинеја 1. и 2. и тачки 2. став 1, алинеја 6 и 7 врши се измена 
цена, односно повећање истих за 14%. 
У Ценовнику основних комуналних производа и услуга ЈКП „Водовод и канализација“  
Обреновац врши се измена у тачки 4 и то тако што се речи „накнада за одржавање 
водоводног прикључка“ замењују речима „погонска спремност система“. 
 

      II                                                                          
Ову Одлуку доставити Оснивачу на сагласност. 
Ценовник основних комуналних производа и услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац на 
основу ове Одлуке ће се примењивати по добијању сагласности од Оснивача, ГО Обреновац. 
 

III 
Овлашћују се стручне службе Предузећа да сачине пречишћен текст Ценовника основних 
комуналних производа и услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац са ПДВ-ом у складу са 
законом, за примену, који ће бити објављен на интернет страници ЈКП „Водовод и канализација“ 
Обреновац. 

 
IV 

Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке II ове Одлуке објавити у „Службеном листу града  
Београда“.  

              
 

              Надзорни одбор 
ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац 
9/12 НО број 11-1/2021, 07.04.2021. године 
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