
На основу члана 47. става 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/2018), члана 70. става 1. тачка 7. и тачка 22. Статута општине Сурдулица ("Сл. гл. града Врања" , бр.
7/19), чл. 15 тачке 11. Одлуке о Општинском већу општине Сурдулица ("Сл. гл. Града Врања" бр. 5/10), чл. 2. став 1.
тачка 11. Пословника о раду Општинског већа Општине Сурдулица ("Сл. гл. Пчињског округа", бр. 34/08) и тачке 4.
Решења Скупштине општине Сурдулица број 352-38/16-01 од 27.12.2010. године, Општинско веће општине Сурдулица
на седници одржаној дана 31.07.2020. год, разматрајући захтев ЈП "Водовод" Сурдулица за повећање цена
комуналних услуга, донело је

Решење

Решење је објављено у "Службеном гласнику града Врања", бр. 27/2020 од 3.8.2020. године, а ступило је
на снагу 4.8.2020.

Даје се сагласност Ј.П." Водовод" Сурдулица на цене комуналних услуга и то:

I

ВОДА ПО m3 ВОДЕ
Корисници Нова цена

1. Правна лица и предузетници 130,00

2. Физичка лица 35,00

4. Правна лица и предузетници на Власини 169,00

5. Физичка лица на Власини 58,00
Напомена: читање водомера вршиће се месечно, тромесечно, а најмање једанпут годишње, док ће се фактурисање

вршити месечно.
Корисницима који не изврше баждарење неисправних водомера у року од три месеца од дана утврђивања

неисправности водомера, фактурисаће се просечна потрошња за три месеца пре утврђивања неисправности увећана
за 100%.

За период јун-септембар потрошња воде ограничава се на 6 m3 по члану. Потрошња преко наведеног лимита
плаћаће се по цени увећаној за 100%.

II

КАНАЛИЗАЦИЈА ПО m3 ВОДЕ
(ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА)

Корисници Цена

1. Правна лица и предузетници 41,00

2. Физичка лица 8,50

3. За кориснике који користе канализацију за испуштање техничке воде по раднику 123,50
За све означене кориснике који немају водомер или је исти неисправан, фактурисаће се по члану домаћинства или

по раднику 6 m3 месечно.

III

КАНАЛИЗАЦИЈА ПО m3 ВОДЕ
(ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА)

Корисници Цена

1. Правна лица и предузетници 17,00

2. Физичка лица 4,30

3. За кориснике који користе канализацију за испуштање техничке воде по раднику 58,30
За све означене кориснике који немају водомер или је исти неисправан, фактурисаће се по члану домаћинства или

по раднику 6 m3 месечно.

IV



ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 4x МЕСЕЧНО ПО m2

Корисници Цена

1. Физичка лица 4,00

Физичка лица-Власина 6,00

1а. Паушал (физичка лица) 110,00

Паушал-Власина (физичка лица) 143,00

2. Правна лица  

- Правна лица-Власина 9,50

- Правна лица која имају више пословних јединица пословно услужног карактера за сваку
пословну јединицу плаћају месечни паушал по врсти делатности утврђеној за приватне
предузетник

13,00

3. Предузетници-месечни паушал  

1) златари, адвокати, бирои, агенције, киосци за продају новина 507,00

1а) златари, адвокати, бирои, агенције, киосци за продају новина-Власина 659,00

2) произвођачке, трговинске и угоститељске радње до 30 m2 710,00

2а) произвођачке, трговинске и угоститељске радње до 30 m2-Власина 923,00

3) произвођачке, трговинске и угоститељске радње од 30-50 m2 1.034,00

3а) произвођачке, трговинске и угоститељске радње од 30-50 m2-Власина 1.344,50

4) произвођачке, трговинске и угоститељске радње преко 50 m2 1.825,00

4а) произвођачке, трговинске и угоститељске радње преко 50 m2-Власина 2.372,50

4. Буџетске установе 6,80

Буџетске установе-Власина 9,50
Напомена: под површином се подразумева:
- за правна лица и радње: привредни, пословни простор, двориште, путеви, стазе и спортски терени
- за грађане: стамбени простор, подруми, степеништа, поткровља, помоћни објекти

V
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Корисници Цена

1. Правна лица и радње по објекту (годишње) 2.247,80

2. Физичка лица (годишње) 685,50
Напомена: Остале димничарске услуге (чишћење котлова, спаљивање и др.) посебно ће се уговарати са

корисницима.

VI
ЗАКУП ГРОБНОГ МЕСТА

Корисници Цена

1. Обнављање закупа после 10 година (месечно) 70,00

2. Накнада за уређење површине гробља (месечно) 50,00

VII
ТАКСА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ

Корисници Цена

1. Физичка лица по водомеру-мерном месту 60,00

- Физичка лица по водомеру-мерном месту-Власина 90,00

2. Правна лица за водомере профила до 1" (цол), по водомеру-мерном месту 120,00

- Правна лица за водомере профила до 1" (цол), по водомеру-мерном месту-Власина 180,00

3. Правна лица за водомере профила од 1" до 2" (цол), по водомеру-мерном месту 240,00



Правна лица за водомере профила од 1" до 2" (цол), по водомеру-мерном месту-Власина 360,00

4. Правна лица за водомере профила преко 2" (цол), по водомеру- мерном месту 480,00

- Правна лица за водомере профила преко 2" (цол), по водомеру- мерном месту-Власина 720,00

За физичка и правна лица која немају водомере, обрачун ће се вршити на основу профила
прикључне цеви до уградње водомера.  

Цене у ценовнику су дате без ПДВ-а.

VIII
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Врања.

IX
Решење доставити: ЈП "Водовод" Сурдулица, Одељењу за привреду и финансије, приложити уз седнички материјал

и архиви ради евиденције.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

дана 31.07.2020. год.
број 352-42/20-01.

ПРЕДСЕДНИЦА,
Александра Поповић, с.р.


