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Број: 3115/2.1 
Дана:  21.08.2017. године 
 

На основу члана 28 Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 
104/2016), члана 32 Статута ЈКСП „Топола“ из Тополе (број 788/2013 и 1598/2013), Надзорни 
одбор ЈКСП „Топола“ из Тополе, на седници одржаној дана 21.08.2017. године, донео је: 
 

 

Ц  Е  Н  О  В  Н  И  К 
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 
Члан 1 

Утврђују се цене комуналних услуга које плаћају непосредни корисници, где су цене: 
1. воде,  
2. канализације,  
3. сакупљања, одвожења и одлагања смећа,  
4. сакупљања, одвожења и одлагања смећа за сеоска насеља,  
5. накнаде за рад постројења за пречишћавање отпадних вода, 
6. фиксне месечне накнаде за водоводни прикључак и  
7. закуп празног гробног места  
У односу на цене исказане у Ценовнику основних комуналних услуга (број 4380/1/2.1 од 

30.11.2016 године) цене су измењене само у тачки 1, категорија домаћинства, док су остале тачке 
остале непромењене. У тачкама 1, 2, 3 и 4 дошло је до терминолошког усклађивања, па је категорија 
грађани промењена у домаћинства, а категорија предузећа (где су спадала сва привредна друштва и 
предузетници) у привреда, што су адекватнији називи. 

Измене у односу на претходни ценовник врше се због усклађивања са Законом о комуналним 
делатностима, али и због спречавања нерационалне потрошње пијаће воде. 
 

Бр. ВРСТА УСЛУГА 
КАТЕГОРИЈА / 

КОЛИЧИНА 
ЈЕДИНИЦА 

  МЕРЕ 
ЦЕНА 

1 ВОДА 

Домаћинства 

20m3 m3 36,00 

20-50m3 m3 72,00 

>50m3 m3 180,00 

Привреда m3 109,00 

Установе m3 63,00 

2 КАНАЛИЗАЦИЈА 

Домаћинства m3 воде 11,00 

Привреда m3 воде 32,00 

Установе m3 воде 19,00 

3 
САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И 
ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА 

Домаћинства m2 5,00 

Привреда m2 10,00 

Трговине m2 30,00 

Услужне делатности m2 20,00 

Установе m2 5,00 

4 
НАКНАДА ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА 
ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 
ВОДА 

Домаћинства m3 11,00 

Привреда m3 45,00 

Установе m3 22,00 

5 
ФИКСНА МЕСЕЧНА НАКНАДА 
ЗА  ВОДОВОДНИ ПРИКЉУЧАК 

Прикључак до ¾'' Ком 86,00 

Прикључак до 2'' Ком 171,00 

Прикључак већи од 2'' Ком 342,00 

6 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТУ РОБУ И 
ДРУГЕ ПРОИЗВОДЕ ОД 
ВРЕДНОСТИ РОБЕ 

 
 
 

Вредност / 
дан 

6% од 
Вредности 

робе 

7 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТЕ ПОЉОПРИ- 
ВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ 

 
Вредност / 

дан 

6% од 
Вредности 

робе 
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8 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТЕ ЗАНАТСКЕ 
ПРОИЗВОДЕ 

 
Вредност / 

дан 

6% од 
Вредности 

робе 

9 
ЗАКУП ПРОДАЈНОГ МЕСТА НА 
6 МЕСЕЦИ 

 
6 месеци / 

ком 
4.990,00 

10 
ЗАКУП ПОСТАВЉЕНОГ КИОСКА 
И ПРОДАЈНИ ПРОСТОР ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГЕ 

 
Месец /  

m 
728,00 

11 

ЗАКУП ПОЛОВИНЕ ПРОДАЈНОГ 
МЕСТА У ЛОКАЛУ ЗА ПРОДАЈУ 
МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА НА 6 
МЕСЕЦИ (1/2 тезге) 

 
6 месеци / 

ком 
2.318,00 

12 

НАКНАДА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ПРОДАЈНОГ 
МЕСТА НА УЛИЦИ, ТРОТОАРУ И 
ДРУГОЈ ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У 
БЛИЗИНИ ПИЈАЦЕ 

 m2 
По одлуци 

СО 
Топола 

13 
ЗАКУП ПОПУЊЕНОГ И 
НЕПОПУЊЕНОГ ГРОБНОГ МЕСТА 

 1 Година 728,00 

14 ЗАКУП ПРАЗНОГ ГРОБНОГ МЕСТА  1 Година 1.810,00 

 
Исказане цене су без ПДВ. ПДВ ће бити обрачунат по стопи од 10%, осим фиксне месечне 

накнаде за водоводни прикључак и пијачних услуга (број 6-12) на које ће се додавати ПДВ у висини 
од 20%. 
 
Члан 2 
 У односу на ценовник из члана 1, став 2, у тачки 1 овог ценовника извршено је увођење 
зависности цене и утрошене количине воде. 
 У тачкама 1, 2, 3 и 4 извршена је измена назива категорија „грађани“ у „домаћинства“ и 
„предузећа“ у „привреда“, обзиром да претходни нису били адекватни. 
 
Члан 3 

Ступањем на снагу овог Ценовника престаје да важи Ценовник основних комуналних услуга 
(број 4380 од 30.11.2016 године). 
 
Члан 4 

Овај Ценовник ступа на снагу даном давања сагласности од стране Скупштине општине 
Топола, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Усклађивање са Законом о комуналним делатностима 
 Све измене су извршене ради усклађивања са Законом о комуналним делатностима, који је 
јасно прописао политику формирања цена комуналних услуга, поштујући светске трендове који су 
стари и више од 30 година.  

Ове одредбе закона донете су у складу са инструкцијама Европске комисије, а ради 
усклађивања и развоја у овој области. 

Чланом 25 дефинисана су начела за одређивање комуналних услуга, која нису примењена у 
претходном ценовнику. 
 Како не би ризиковали санкције због непримењивања одредби наведеног закона и не би 
трпели последице лоше ценовне политике, која нема оправдања у економским пословању, а 
нарочито не у погледу очувања воде и околине, потребно је учити први корак ка усклађивању 
Очување воде и околине 
 На нашу велику жалост, оно чега имамо најмање, најмање се поштује – здрава околина и 
здрава пијаћа вода. Сви знамо за количину загађења околине и вода у Србији. 
 Здрава пијаћа вода, која се допрема грађанима Тополе и околних насеља, уз огромне напоре, 
изузетна је реткост у свету и Србији. 
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 Познато је да количина и квалитет не иду заједно. Тога смо сведоци нарочито у току летњих 
месеци и сушних година. Године 2012 недостатак пијаће воде и рестрикције су трајале до јануара 
месеца. 
 За успешан опстанак људи на одређеом подручју, неоподно је заштити ресурсе од 
бесмисленог и беспотребног уништавања. 
 Уколико се постави питање потрошње и коришћења воде, канализације и пречишћавања, тек 
кад их нема или настане проблем, неминовна је криза. Ове кризе одузимају доста времена, енергије 
и новца. 
Џеп обичног потрошача 

 Обичан потрошач неће бити угрожен! У случају штедње воде, цена остаје иста. 
 Многобројнија домаћинства ће плаћати цену пијаће воде, као најјефтинију цену у неким 

околним градовима, чије су количине знатно веће, а квалитет знатно нижи. 50m3 пијаће воде 
је довољно и за десеточлана домаћинства. Број чланова домаћинства се изузетно тешко 
доказује и захтевао би активности Центра за социјални рад. Изјава о броју чланова 
домаћинства је само формална изјава, која нема никакву доказну снагу, нарочито у градским 
срединама. Поред тога, овакво доказивање би изазвало и енормне административне 
трошкове, нарочито имајући у виду честе промене у броју чланова домаћинства. 

 Грађани и домаћинства која троше велике количине воде, односно ВИШЕ ОД 50m3 ПИЈАЋЕ 
ВОДЕ за хлађење бетона, заливање биљака, напајање већег броја животиња, пуњење већих 
базена и друго, морају да плате знатно вишу цену. На тај начин одузима се вода другима за 
најосновније потребе, као што је пиће, припрема хране, одравање хигијене и слично. 

„Блок тарифа“, „потрошач плаћа“  и друга начела закона 
 Цене су измењене у складу са начелима „потрошач плаћа“, „загађивач плаћа“, 
„приступачности“ и „непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако 
се разлика заснива на различим трошковима обезбеђивања комуналне услуге“. 
 У складу са тим, уведене су разлике у цени према потрошњи воде, односно према повећању 
трошкова обезбеђивања комуналне услуге. Велики потрошачи захтевају проширење капацитета 
сакупљања, производње и дистрибује воде за пиће, које је веома скупо, уз недостатак количине, 
више него карактеристичан за Шумадију и друге делове Србије. 
 Пијаћа вода и вода уопште је основни услов живота. Због тога, није довољно само рећи да је 
нема. Неопходно је штедети да би се равномерно распоредила. На тај начин, обезбедиле би се 
довољне количине воде за све грађане, уз приступачну цену. 
Друге услуге од јавног интереса и „тричава“ вода 
 Познато је да испоручиоци услуга од јавног интереса, као што је електрична енергија, гас, 
телефонија и друго, веома цене своје услуге и на њима зарађују. 
 У поређењу са овим услугама ВОДА ЈЕ НЕУПОРЕДИВО ЗНАЧАЈНИЈА! 
 У поређењу са ценама ових услуга ВОДА ЈЕ НЕОПРАВДАНО И НЕУПОРЕДИВО ЈЕФТИНИЈА! 
 Примера ради: „фиксне накнаде“ за електричну енеригу и телефонију за домаћинства су 5 
ПУТА ВИШЕ од „фиксне накнаде“ за испоруку воде, што је НЕУПОРЕДИВО СКУПЉЕ И 
КОМПЛИКОВАНИЈЕ! Пропорционално томе, „фиксна цена“ за испоруку воде, односно одржавање 
прикључка би требало да износи бар 5.000 динара!!! 
 Због овакве политике уништвања природних ресурса, општина и водовода, многе општине 
НЕМАЈУ ПИЈАЋУ ВОДУ, ИМАЈУ ПОТПУНО ЗАОСТАЛУ И ЛОШУ ВОДНУ ИНФРАСТРУКТУРУ, 
ШТРАЈКОВЕ, РЕСТРИКЦИЈЕ (и поред довољних количина воде) И СОЦИЈАЛНЕ ПРОБЛЕМЕ. 
Друге земље и општине  

Веома јефтина и потпуно потцењена пијаћа вода не може да поправи стандард грађана, већ 
само може да га још више сроза. То нам је веома јасно, на жалост, само кад је нема! Решавање 
социјалних питања, кроз ниске и економски неодрживе цене комуналних услуга, ДАВНО ЈЕ 
НАПУШТЕНО У ЦЕЛОМ СВЕТУ, А ЗАКОНОМ НАПУШТЕНО И У СРБИЈИ. На жалост, у пракси није! 
 Северне земље Европе које имају вишевековне резерве пијаће воде, имају 10 пута вишу цену 
од наше. Разлог овоме нису виша примања, већ свест о очивању воде и околине. Пример наше 
свести је да ћемо бацити смеће у поток (из кога пијемо воду), а не у контејнер. Разлог томе није цена, 
него зато што не размишљамо о очивању околине и здрављу нас самих и својих нараштаја. 
 Све околне земље су значајно напредније од нас у овом погледу. Оне примењују принципе 
„потрошач плаћа“ и „цена – трошкови“ већ више од 10 година, када смо и ми требали... Најниже цене 
воде у околним земљама се крећу од 0,6 – 2 €. То су цене за најмању потрошњу од 10 – 30m3. У 
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Мађарској и Аустрији постоје двојни системи – пијаћа и технича вода. Чак и техничка вода у овим 
земљама је скупља од наше (0,5 – 1,5 €). 
 Увођење система за испоруку техничке воде, поред пијаће, је веома скупо и захтева 
вишедеценијска издвајања кроз порезе, самодоприносе, донације и друго. 
 Већина општина у Србији је наставила са преписивањем, без икакве логике, стратегије и 
супротно закону. Само неколицина општина у Србији је променила тарифне системе и комуналну 
политику у складу са законом и потребама грађана. 
Статистичка основа за тарифни систем 
 Измена тарифног система потпуно мења начин пословања и расподелу трошкова коришћења 
пијаће воде. За одређивање тарифног система и цена коришћени су статистички подаци из периода 
2007 – 2017 година. Како се ради обимном материјалу, овом приликом ћемо приказати податке о 
потрошњи воде домаћинстава и прeдузећа (привреда – предузетници и привредна друштва) за 
месеце април (нормална потрошња, очитано 94% водомера) и месец јул 2017 године (велика летња 
потрошња, очитано 95% водомера)1. 

Предузећа 
Април 2017       Јул 2017 
Укупна потрошња предузећа: 6.533 m3  Укупна потрошња предузећа: m3 

    
Домаћинства 

Април 2017       Јул 2017 
Укупна потрошња домаћинстава: 26.908 m3 Укупна потрошња домаћинстава: 39.795m3 

  
Као што се из диаграма види, у јулу 2017 године, значајно је смањен проценaт малих потрошача (0-5 и 5-15 
m

3
), како у категорији предузећа, тако и у категорији грађани. 

 
Уколико посматрамо удео потрошње пијаће воде у „урбаном делу Тополе“ (приближно територија МЗ Варош 
Топола) и сеоских насеља (приближно територије МЗ Љубесело, Митровчић, Ваганац, Жабаре, Винча, 
Пласковац, Метеризе и Липовац) 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Није могуће очитати 100% водомера, јер су увек постоје водомери који се покваре, који су недостуни за очитавање и слично. 
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Април 2017      Јул 2017 

   
Потрошња у категорији домаћинста у јулу је увећана за 48% у односу на април 2017 

Очекујемо да потрошња у августу 2017 премаши јулску и поред рестрикција!!! 
   

Закључак 
 Овај ценовник је само први корак ка циљевима одрживости комуналних услуга, воде, животне 
средине, стандарда грађана и живота људи на овом подручју.  
 Поред наведеног, на овај начин чини се значајан помак ка потпуној примени начела закона и 
успешне праксе велике већине земаља света, па је потребно изједначити цене код свих корисника од 
којих су трошкови исти (укидање категорија – домаћинства, привреда и установе). 
 Наредни корак би било увођење додатка (накнаде) за директно инвестирање у водну и 
канализациону инфраструктуру. Овај приход би ишао на наменски рачун Општине Топола и био би 
коришћен искључиво за те намене. Ово је јасно прописано Законом о комуналним делатностима. 
 Одмах затим, потребно је повећање цена комуналних услуга, ради уредног одржавања и 
унапређивања постојеће инфраструктуре. Опет путем строго наменских средстава. 
 Било који приходи од воде се НЕ МОГУ КОРИСТИТИ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА И ПРИМАЊА 
ЗАПОСЛЕНИХ, јер је то строго ограничено законом. 
 Дакле, НЕ РАДИ СЕ О ПРОФИТУ, већ САМО О ОЧУВАЊУ И УЛАГАЊУ у одрживост и развој 
комуналних услуга, односно улагању у: 

 додатне количине воде (извори, акумулације, смањивање губитака); 
 инфраструктуру (замена старих цеви, увођење секторских и економичних водомера, 

даљинско и централизовано праћење система);  
 очување ресурса и животне средине. 

Давањем сагласности на овај ценовник од стране Скупштине општине Топола, пожељно је 
ставити ван снаге Одлуку о формирању тарифних разреда (број 202-2017/2013-05-I од 14.06.2013. 
године), обзиром да се ради о истој материји, која се овим ценовником трајно и прописно регулише. 
   

ЗДРАВА ВОДА И ОКОЛИНА СУ ЖИВОТ 
  

 
ПРЕДСЕДНИК 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 
 

Марина  Вуковић 
ДОСТАВИТИ:  
1. pravna@jksptopola.com finansijska@jksptopola.com naplata@jksptopola.com vik@jksptopola.com 
ctg@jksptopola.com precistac@jksptopola.com  
2. Скупштини општини Топола, ради давања сагласности; 
3. а/а. 
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