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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
     ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 7             Нови Бечеј     01.04.2011. године                          година   XLV 

 

 

 

1. На основу члана 28. став 1. тачка 2. и става 3. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса (“Службени гласник РС“, број 25/2000 и 25/2002) и Решење 

о одређивању надлежног органа за давање сагласности на одлуку о ценама у јавном 
предузећу (“Службени лист општине Нови Бечеј“, брoj 11/2005), Општинско веће општине 

Нови Бечеј на седници одржаној дана 01.04.2011. године, доноси следеће 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на цене комуналних услуга БРАНТНЕР, 

отпадна привреда, ДОО, Нови Бечеј 

 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на повећање цена комуналних услуга БРАНТНЕР, отпадна привреда, 

ДОО, Нови Бечеј које су утврђене Уговором о поверавању обављања послова комуналне 
делатности одржавања чистоће – сакупљање, одвожење и одлагање отпада и Решењем о 

давању сагласности на цене комуналних услуга Брантнер, отпадна привреда, ДОО, број III 

01-352-23/2010 oд 17.08.2010. године. 
 

II 
УТВРЂУЈУ СЕ цене комуналних услуга из тачке I овог решења и то како следи: 

 

1. у износу од 107,96 динара за домаћинства, по члану домаћинства, 
2. у износу од 86,41 динар за домаћинства која се сматрају социјалним случајем по 

члану тог домаћинства, 
3. у износу од 25,00 динара за привредне субјекте са малим количинама отпада по м2 

простора који користе ради обављања делатности, 
4. у износу од 27,00 динара за привредне субјекте са средњим количинама отпада по 

м2 простора који користе ради обављања делатности, 

5. у износу од 29,00 динара за привредне субјекте са великим количинама отпада по 
м2 простора који користе ради обављања делатности, 

6. у износу од 9,42 динара за јавне установе по м2 простора који користе ради 
обављања делатности. 

 

У напред наведене цене урачунат је ПДВ. 
 

Образовне установе ОСЛОБАЂАЈУ СЕ обавезе плаћања накнаде за одношење смећа до 
даљњег у складу са Споразумом о регулисању међусобних права и обавеза између 

Општине Нови Бечеј и Братнер, отпадна привреда, доо, Нови Бечеј. 

 
Утврђене цене примењују се од 01.04.2011. године. 
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III 
Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
                Број: III 01 352-42/2011                                                               ПРЕДСЕДНИК 

               Дана: 01.04.2011. године                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                               
                     Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                                МИЛИВОЈ ВРЕБАЛОВ с.р. 

 

САДРЖАЈ: 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

1. Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга БРАНТНЕР 

отпадна привреда, ДОО , Нови Бечеј 
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј, 
одговорни уредник секретар Скупштине општине, Тамара Иванишевић. 
 


