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На основу члана 62. став 1. тачка 5. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 22/08), уз 
сагласност Општинског већа општине Неготин, са седнице одржане 12. 08.2008. године,  председник општине 
Неготин, д о н о с и 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ НАЛОГА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У 

ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 
 
 

Члан 1. 
 Службеним путовањем сматра се путовање на које се запослена и друга лица упућују да, по налогу 
овлашћеног лица, изврше одређени службени посао ван места свог редовног запослења у земљи и иностранству. 
 
 

Члан 2.  
 Овлашћено лице у смислу члана  1. овог Решења је:  
 1. Председник општине, који издаје налог за службено путовање председнику општине, заменику 
председника општине, члановима Општинског већа, начелнику Општинске управе и лицу које он поставља или које 
се поставља на предлог председника општине; 
 2. Председник Скупштине који издаје налог за службено путовање председнику Скупштине општине, 
заменику председника Скупштине општине, секретару Скупштине, лицу које поставља Скупштина на његов 
предлог и одборнику Скупштине; 
 3. Начелник Општинске управе, који издаје налог за службено путовање запосленом раднику Општинске 
управе. 
 Овлашћено лице из става 1.  тачка 1. може издати налог за службено путовање и другим лицима, која на 
основу посебног акта органа, односно овлашћеног функционера обављају послове из делокруга органа и служби 
општине. 
 Овлашћење за издавање налога за службено путовање лица из става 1. ове тачке могу пренети на друга 
лица. 
 

Члан 3. 
 Налог за службено путовање садржи податке који се односе на лично и породично име запосленог и другог 
лица; место и циљ путовања; датум поласка и повратка; износ дневница; износ аконтације која се може исплатити; 
врсту превозног средства које се користи за службено путовање као и друге потребне податке. 
 У случају да службено путовање не започне у року од 3 дана од дана наведеног у налогу за службено 
путовање, износ исплаћене аконтације враћа се наредног дана од истека тог рока. 
 

Члан 4.  
 Службено путовање може трајати најдуже 15 дана непрекидно, по једном путном налогу, а изузетно ако то 
потребе службе захтевају, службено путовање уз сагласност овлашћеног лица,  може трајати најдуже 30 дана 
непрекидно. 
 

Члан 5.  
 Накнада дневница за службено путовање, трошкови ноћења, превоза и остали трошкови исплаћују се у 
складу са законским прописима. 

Члан 6. 
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 114-5/2008-II/08 
Дана: 12. 08. 2008.год. 
Н е г о т и н 
 
 

ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

Радмила Геров, дипл.инж.елкетронике,с.р. 
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На основу 62. став 1. тачка 5. Статута општине Неготин ( Сл. лист општине Неготин бр. 22/08),  а уз 
сагласност Општинског већа општине Неготин са седнице одржане дана 12.08.2008.године, председник општине 
Неготин, доноси 

РЕШЕЊЕ 
 О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим решењем уређују се услови и начин коришћења службених возила за потребе председника општине, 
Скупштине општине Неготин, Општинског већа, и Општинске управе (у даљем тексту: органи општине). 

Члан 2. 

Органи општине дужни су да се старају о рационалном, наменском и економском коришћењу службених 
возила и да иста користе само када природа и услови рада то захтевају. 

II УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА 

Члан 3. 

Службена возила користе се за извршавање службених задатака и послова. Службени задаци и послови у 
смислу овог решења су: 

- послови који се због хитности извршења не могу благовремено извршити коришћењем средства јавног 
превоза, инспекцијске контроле, елементарне непогоде, хитне експедиције материјала за седнице и сл.; 

- послови који се морају обавити у Неготину, као и насељеном месту до кога није организован јавни превоз 
или је исти привремено обустављен; 

- послови у области информисања и протокола, као и за потребе страних делегација и гостију општине 
Неготин и њихових пратилаца; 

- превоз новчаних и других вредности, материјала потребног за рад, поштанских пошиљки и др.; 

- други слични послови када природа и услови рада то захтевају, јер се не могу благовремено обавити 
употребом средстава јавног превоза. 

Члан 4. 

Службено возило на сталном коришћењу има председник општине (фиат 10 ). 

Члан 5.  

За потребе Органа општине одређује се за стално коришћење три возила (опел омега, опел вектра и застава 
корал). 

Члан 6. 

За потребе Општинске управе одређује се на сталном коришћењу два возила (застава корал). 
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Члан 7. 

Возилом управља професионални возач, а ако потребе обављања службеног посла то налажу и друго лице, 
са одговарајућом возачком дозволом. 

Члан 8. 

Превоз ван територије општине Неготин и ван територије Републике Србије за сва возила као и за возила из 
члана 5. одобрава председник општине. 

Службена возила користе се по правилу само у току редовног радног времена. 

Ван редовног радног времена, службена возила могу се користити само изузетно, у неодложним 
случајевима, по одобрењу овлашћеног лица. 

III НАЧИН КОРИШЋЕЊА 

Члан 9. 

 Потребе за коришћењем службених возила пријављују се Служби за заједничке послове, по правилу дан 
раније, а само изузетно у хитним случајевима и непосредно пре настанка потребе за превозом. 

За обављање превоза ван територије општине Неготин, потребе се морају најавити најмање 24 часа пре 
планираног поласка. 

Члан 10. 

 Приспели налози за превоз извршавају се по приоритету корисника, ако се захтеву за вршење превоза не 
може удовољити због недостатка возила, возача, горива и др. о томе се одмах обавештава лице које је превоз 
наручило. 

Члан 11. 

На основу примљених пријава за превоз, служба за заједничке послове сачињава дневни распоред превоза 
који се на почетку радног времена саопштава возачима. Због настанка хитних, непредвиђених околности, дневни 
распоред превоза може се мењати, о чему се одмах обавештавају наручиоци превоза. 

Члан 12. 

Ниједан службени превоз не може се обавити без одобрења и путног налога. 

У хитним случајевима одобрење и путни налог за превоз може се прибавити и накнадно, а најкасније до 
следећег радног дана. 

О сваком извршеном превозу попуњава се налог за превоз. У налогу се означавају: име и презиме лица коме 
се превоз одобрава, назив послова и задатака које то лице обавља, релација превоза, кратка садржина службеног 
посла и датум превоза. Сваки налог издавалац мора потписати и оверити. 

Возач је дужан да у налогу из претходног става означи: време почетка и завршетка превоза, почетно и 
завршно стање километраже и да налог потпише, а непосредни корисник услуге је дужан да својим потписом овери 
тачност података унетих у налог. 

Налог за превоз корисника у целини попуњава возач службеног возила, а оверу тачности података унетих у 
налог врши непосредни корисник. 

На крају радног времена или најкасније првог радног дана, возач је дужан да све на прописан начин 
попуњене и оверене налоге за превоз и путне налоге преда раднику овлашћеном за вођење евиденције. 
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Члан 13.  

Служба за заједничке послове дужна је: да се стара о техничкој исправности и уредности возила; да возила 
опреми потребним резервним деловима, алатом и противпожарним апаратима; да утврђује и доследно реализује 
дневни распоред превоза и о истом благовремено обавести корисника; да води уредне евиденције о утрошку горива, 
пређеној километражи, оствареним ефективним часовима рада за свако поједино возило и сваког возача; да најмање 
једном годишње извештава председника општине Неготин и начелника Општинске управе о стању возног парка, 
укупном броју пређених километара, утрошку горива по возилу, као и о другим питањима од значаја за обављање 
превозних услуга у складу са овим решењем; да размотри све примедбе и предлоге корисника услуга, а у случају 
потребе предузећима мере за утврђивањем одговорности својих радника због повреде радних обавеза и даје 
предлоге за припрему програма набавке службених возила. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14.  

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Неготин". 

Број:404-35/2008-II/08 

12. 08. 2008. године 

Н е г о т и н 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Радмила Геров, дипл.инж.елкетронике,с.р. 
 

 
 

 
На основу члана 62. Статута општине Неготин («Сл. лист општине Неготин», број 22/08), члана 23. и 24. 

Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), Решења о 
давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Бадњево“ Неготин за 2008. годину са Финансијским планом 
обезбеђења утрошка средстава за период од 01.01.2008. године до 31.12.2008.године, број 402-81/2008-I од 08. 02. 
2008. године и Решења Скупштине општине Неготин број 380-1/2005-I од 30. 01. 2005. године („Сл.лист општине 
Неготин“, бр. 1/2005), председник општине Неготин, доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈКП „Бадњево“ Неготин,  на утврђене цене комуналних услуга - 
ремонтованих и баждарених водомера за уградњу код корисника, (без приказаног ПДВ-а), а по Одлуци Управног 
одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин  број 1542-05/2008-4/1 од        30. 07. 2008. године, и то: 
 
 

Ред.бр.  
Уградња са преузимањем 

старог водомера од 
корисника 

Уградња без преузимања 
водомера од корисника 

1/2 хоризонтални 1.388.00 1.688.00 
1. 

1/2 вертикални 1.388.00 1.688.00 

3/4 хоризонтални 1.475.00 1.775.00 
2. 

3/4 вертикални 1.475.00 1.775.00 

3. 1" 2.062.00 2.462.00 
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4. 5/4" 2.613.00 3.013.00 

5. 6/4" 4.225.00 4.725.00 

6. Ø 50 6.828.00 7.428.00 

7. Ø 80 8.233.00 8.900.00 

8. Ø 100 9.617.00 10.317.00 

 
 2. Решење ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном листу општине Неготин. 

          
 
Број:380-12/2008-II/08 
12.08.2008.године                                           
Н е г о т и н          
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Радмила Геров, дипл.инж.елкетронике,с.р. 

 
 
 
 

На основу члана 62. Статута општине Неготин («Сл. лист општине Неготин», број 22/08), члана 23. и 24. 
Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), Решења о 
давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Бадњево“ Неготин за 2008. годину са Финансијским планом 
обезбеђења утрошка средстава за период од 01.01.2008. године до 31.12.2008.године, број 402-81/2008-I од 08. 02. 
2008. године и Решења Скупштине општине Неготин број 380-1/2005-I од 30. 01. 2005. године („Сл.лист општине 
Неготин“, бр. 1/2005), председник општине Неготин, доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈКП „Бадњево“ Неготин,  на утврђене цене комуналних услуга водоводне и 
канализационе мреже (без приказаног ПДВ-а), а по Одлуци Управног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин  број 1542-
05/2008-4/2 од  30. 07. 2008. године, и то: 

ВРСТА УСЛУГЕ Јединица мере Цена 

Цена услуга на водоводним инсталацијама   

* Прикључак на водоводну мрежу за физичка лица Ø½ ако је улична мрежа следећих пресека: 

- од ½ до 50 мм ком 7.200,00 

- од 80мм ком 7.630,00 

- од 100 мм ком 7.730,00 

- од 150 мм ком 8.484,00 

- од 200 мм ком 9.220,00 

- од 300 мм ком 10.280,00 

- за доградњу у стамбеној јединици ком 7.950,00 

* Прикључак на водоводну мрежу за физичка лица Ø¾ ако је улична мрежа следећих пресека: 

- од ¾ до 500 мм ком 7.950,00 

- од 80мм ком 8.050,00 
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- од 100 мм ком 8.480,00 

- од 150 мм ком 9.220,00 

- од 200 мм ком 11.130,00 

- од 300 мм ком 11.340,00 

Прикључак на водоводну мрежу за предузећа и пословне производне 
објекте којима је вода основна, помоћна или сировина у процесу рада 
(пекаре, кафане, грилови, кафићи, посластичаре, сокаре, производња 
грађевинског материјала, перионице возила и тд.) 

ком 25.440,00 

Прикључак на водоводну мрежу за предузећа и пословне производне 
објекте којима вода није основна, помоћна или сировина у процесу рада 
и производње (трговинск, адвокатске радње, стоваришта грађевинског 
материјала, вулканизери и остале занатске радње) 

ком 15.900,00 

Привремени прикључак на водоводну мрежу за објекте којима је вода 
основна, помоћна или сировина у процесу рада, али за објекте са 
привременом дозволом и остале занатске радње. 

ком 16.530,00 

Привремени прикључак на водоводну мрежу за објекте којима вода није 
основна, помоћна или сировина у процесу рада, али за објекте са 
привременом дозволом. 

ком 11.130,00 

Прикључак на водоводну мрежу преко ¾ обрачунава се по ценовнику за 
нову количину воде, и то: 1л/с 625.400,00 

* Прикључак стамбене зграде са више станова (обрачунава се по стану) 

- на водовод ком 8.480,00 

- на канализацију ком 7.950,00 

Прикључак корисника (физичка лица) на водоводну мрежу са 
финансирањем повећаних трошкова експлоатације, одржавање и 
обезбеђење потребне количине воде (викенд насеља „Кусјак“ и 
„Бадњево“) 

ком 28.620,00 

   Прикључак на постојећу канализацију: 

- за физичка лица ком 10.070,00 

- за физичка лица на канализациону мрежу (из донације) ком 1.690,00 

- за правна лица, предузећа и пословне производе објекте којима је вода 
основна, помоћна или сировина у процесу рада ком 22.260,00 

- за правна лица, предузећа и пословне производе објекте којима вода 
није основна, помоћна или сировина у процесу рада ком 14.410,00 

- за доградњу у стамбеним јединицама ком 7.420,00 

* Привремени прикључци 

- привремени прикључак на водоводну мрежу за стамбене објекте, чији су 
власници поднели захтев за легализацију до 13.11.2003.год. ком 10.380,00 

- привремени прикључак на канализациону мрежу за стамбене објекте, 
чији су власници поднели захтев за легализацију до 13.11.2003.год. ком 9.540,00 

- привремени прикључак за канализацију из донација, чији су власници 
поднели захтев за легализацију до 13.11.2003.год. ком 1.590,00 
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- прикључак на стару канализациону мрежу кога изводи ЈП за грађевинско 
земљиште (без учешћа ЈКП-а“Бадњево“ Неготин) средствима из донација 
и општине 

ком 1.600.00 

* Привремени прикључак на постојећу канализацију за објекте са привременом дозволом 

- за објекте којима је вода основна, помоћна или сировина у прецесу 
рада ком 12.500,00 

- за објекте којима вода није основна, помоћна или сировина у прецесу 
рада ком 9.750,00 

* Демонтажа и монтажа водомера: 

- ½" - ¾" ком 210,00 

- 1" – 6/4" ком 424,00 

- Ø 50мм – Ø 100мм ком 2.650,00 

- преко Ø 100мм ком 3.180,00 

* Демонтажа и монтажа вентила: 

- ½" - 1" ком 420,00 

- 1" – 6/4" ком 470,00 

- Ø 50мм – Ø 100мм ком 950,00 

- преко Ø 100мм ком 1.270,00 

Монтажа водомера и фитинга због давања прикључка ком 580,00 

  Постављање паушалне везе: 
- ½" - 1" ком 210,00 

- 1" – 6/4" ком 310,00 

- Ø 50мм – Ø 100мм ком 840,00 

- преко Ø 100мм ком 1.480,00 

Затварање и отварање мреже због интервенција или давања прикључка 
(са коришћењем возила) ком 840,00 

* Искључење са водоводне мреже због неизмирених обавеза или других разлога, и поновно прикључење: 
- за физичка лица ком 8.480,00 
- за правна лица и пословне објекте којима је вода основна , помоћна 
или сировина  у процесу рада ком 16.530,00 

- за правна лица и пословне објекте којима вода није основна, помоћна 
или сировина  у процесу рада ком 12.720,00 

  (на ове цене се додаје рад машина ако је потреба за истим) 

- чишћење стакла на водомеру ком 210,00 

- стакло за водомер са дихтунзима ком 250,00 

- контрола и пломбирање водомера ком 210,00 

  Излазак стручног лица на терен ради одобрења прикључка на водовод и канализацију и то: 

- утврђивање могућности прикључка, давање услова и упутства за 
извођење прикључка и опис материјала потребног за ираду прикључка ком 530,00 

- пријава/одјава водомера ком 420,00 
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Давање писмене сагласности о могућности  прикључња на водовод и 
канализацију ком 530,00 

- радни сат на отпушењу канализације ком 630,00 

* Коришћење возила за претходне радове ради превоза алата, материјала и радне снаге: 
- за град Неготин ком 420,00 

- за Милошево и Самариновац ком 470,00 

- за Душановац и Прахово ком 530,00 

- за Михајловац ком 630,00 

Цена рада машина 

- рад камиона час 3.180,00+53,00 

- извожење фекалија цистернопм за физ.лица ком 2.120,00+53,00 

- рад ровокопача час 5.300,00 + 53,00 

- рад каналокопача до 0,50м дубине м 
80,00 + 53,00  
дин/км превоз 

- рад каналокопача до 1,00м дубине м 
120,00 + 53,00  
дин/км превоз 

- извожење фекалија цистерном - правна лица ком 
4.240,00 + 53,00 

дин/км превоз ван 
града (за оба) 

- рад компресора час 5.300,00 дин + 
рад извршилаца 

- рад пумпе за црпљење воде час 740,00 дин + 
53,00 дин/км превоз 

   Рад машине за пробијање отвора, саобраћајница 

- пречник отвора до Ø 100 мм м1 2.650,00 

- пречник отвора преко Ø 100 мм м1 2.960,00 

- рад пумпе за црпљење воде (ХОНДА) час 740,00 

- рад специјалног возила за канализацију (Канал Џет) час 7.420,00 

Цена рада радника 

- КВ водоинсталатер час 420,00 

- помоћни радник час 310,00 

- КВ електричар час 420,00 

     
 2. Решење ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном листу општине Неготин. 

          
Број:380-13/2008-II/08 
12.08.2008.године                                           
Н е г о т и н          
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Радмила Геров, дипл.инж.елкетронике,с.р. 
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На основу члана 62. Статута општине Неготин («Сл. лист општине Неготин», број 22/08), члана 23. и 24. 

Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), Решења о 
давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Бадњево“ Неготин за 2008. годину са Финансијским планом 
обезбеђења утрошка средстава за период од 01.01.2008. године до 31.12.2008.године, број 402-81/2008-I од 08. 02. 
2008. године и Решења Скупштине општине Неготин број 380-1/2005-I од 30. 01. 2005. године („Сл.лист општине 
Неготин“, бр. 1/2005), председник општине Неготин, доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈКП „Бадњево“ Неготин,  на утврђене цене комуналних услуга спортских 
објеката и фризерских услуга, (без приказаног ПДВ-а), а по Одлуци Управног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин  број 
1542-05/2008-4/4 од   30. 07. 2008. године, и то: 
 

Врсте услуге јединица мере цена 
1. Цене услуга на спортским објектима 

• Коришћење Хале за рекреацију сат 1.370,00 
• Одигравање утакмице сат 4.240,00 
• Закуп Хале за концерте сат 10.600,00 
• Закуп Хале за тренинг сат 840,00 
• Закуп Хале у хуманитарне сврхе сат 4.240,00 
• Свако друго коришћење Хале 

- са гледаоцима сат 8.480,00 
- без гледаоца сат 3.710,00 

2. Фризерске услуге 
Мушки фризерски салон 

• Подшишивање ком 200,00 
• Маринско подшишивање ком 200,00 
• Шатирање косе ком 500,00 
• Фарбање косе ком 250,00 
• Графика на глави ком 200,00 
• Шишање до главе ком 150,00 
• Бријање главе ком 250,00 
• Бријање лица ком 200,00 
• Дотеривање браде ком 170,00 
• Прање косе ком 180,00 

Женски фризерски салон 
• Фарбање и фенирање дуге косе ком 500,00 
• Минивал кратке косе ком 520,00 
• Минивал косе средње дужине ком 600,00 
• Минивал дуге косе ком 1.000,00 
• Водена ондулација без шишања ком 230,00 
• Водена ондулација са шишањем ком 350,00 
• Фарбање косе (без фарбе) ком 300,00 
• Фарбање косе са шишањем ком 500,00 
• Фенирање косе ком 230,00 
• Фенирање косе са шишањем ком 350,00 
• Прање косе ком 100,00 
• Чешљање косе ком 100,00 
• Шишање косе ком 230,00 
• Шатирање косе (кратка) ком 800,00 
• Шатирање косе (дуга) ком 1.100,00 
• Чешљање пунђе (кратка) ком 500,00 
• Чешљање пунђе (дуга) ком 750,00 
• Спирални минивал ком 1.500,00 
• Фарбање нашом фарбом и шишање ком 750,00 
• Фарбање нашом фарбом ком 600,00 
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 2. Решење ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном листу општине Неготин. 

          
Број:380-14/2008-II/08 
12.08.2008.године                                           
Н е г о т и н          
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Радмила Геров, дипл.инж.електронике 

 
 
 
 

На основу члана 62. Статута општине Неготин («Сл. лист општине Неготин», број 22/08), члана 23. и 24. 
Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), Решења о 
давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Бадњево“ Неготин за 2008. годину са Финансијским планом 
обезбеђења утрошка средстава за период од 01.01.2008. године до 31.12.2008.године, број 402-81/2008-I од 08. 02. 
2008. године и Решења Скупштине општине Неготин број 380-1/2005-I од 30. 01. 2005. године („Сл.лист општине 
Неготин“, бр. 1/2005), председник општине Неготин, доноси  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈКП „Бадњево“ Неготин,  на утврђене цене комуналних услуга РЈ „Грејање“ и 
РЈ „Одржавање“, (без приказаног ПДВ-а), а по Одлуци Управног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин  број 1542-05/2008-
4/5 од        30. 07. 2008. године, и то: 

 
Врсте услуге јед.мере нова цена  

1. Цена рада машина 

• Рад каналокопача до 0,50м дубине м 80,00 80,00+53,00 дин/км превоз 
• Рад каналокопача до 1,00м дубине м 120,00 120,00+53,00 дин/км превоз 
• Рад булдожера час 4.240,00 4.240,00+53,00 дин/км превоз 
• Рад камиона час 3.180,00 3.180,00 

• Извожење смећа контејнером ком 3.180,00 3.180,00+53,00 дин/км превоз 
• Цистерна за воду ком 3.180,00 3.180,00+53,00 дин/км превоз 
• Извожење фекал.цистерном-

физ.лица ком 2.120,00 
2.120,00+53,00 дин/км превоз (за 
оба) 

• Рад ровокопача час 5.300,00 5.300,00+53,00 дин/пређ.км  

• Рад машине за пробијање отвора испод саобраћајнице 
• Пречник отвора Ø100 м 2.650,00 +превоз 53,00 дин/км 

• Пречник отвора преко Ø100 м 2.960,00 +превоз 53,00 дин/км 

• Рад косачице м2 5,00 +превоз 53,00 дин/км 

• Рад трактора са и без приколице час 1.270,00 +превоз 53,00 дин/км 

• Коришћење бине 3x8м2 са 
монтажом 

по дану 5.300,00 +превоз 53,00 дин/км 

• Рад специјалног возила за 
канализацију  
(канал – ђжет) 

час 7.420,00 +превоз 53,00 дин/км 

2. Цена рада радника занатских занимања 
• Машинбравар 1 час 420,00  
• Бравар-вариоц 1 час 420,00  
• Електричар 1 час 420,00  
• Аутоелектричар 1 час 420,00  
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• Аутомеханичар 1 час 420,00  
• Котлар 1 час 420,00  
• Водоинсталатер 1 час 420,00  

• Грађевинар 1 час 420,00  
• Помоћни радник 1 час 315,00  

3. Цена рада – услуга на одржавању система грејања 
• Прикључак за новог корисника грејања 

- физичка лица м2 105,00  
- установе м2 155,00  
- привреда м2 315,00  

• Искључење са система грејања м2 105,00 +рад машинбравара 420,00 дин./1х 
• Заваривање цеви до ∅100 по вару 420,00  
• Пражњење, пуњење и озрачивање 

мреже по интерв 635,00 
 

 
• Рад на поправкама или замени 

арматуре на грејном систему по сату 420,00  

• Ремонтовање пумпе у подстаници 
(без материјала) 

по 
комаду 3.180,00  

• Замена лежајева електромотора у 
подстаници (без материјала) 

по 
комаду 845,00  

• Поправка, шлајфовање вентила 
тегом 

по 
комаду - 

 

• Прање и испирање радијатора са 
демонтажом и монтажа 

по 
комаду 950,00  

• Монтажа радијатора на конзоле и 
повезивање 

по 
комаду 420,00  

• Демонтажа радијатора са конзола и 
цеви 

по 
комаду 420,00  

• Постављање новог радијатора – 
грејног тела са изводјењем 
инсталације 

по 
комаду 2.650,00  

• Демонтажа радијаторског ребра-
блока 

по 
комаду 210,00  

• Монтажа радијаторског ребра – 
повећање броја ребара-блока 

по 
комаду 210,00  

• Замена радијаторског вентила-
навијка 

по 
комаду 155,00  

• Замена или монтажа одзрачних 
славиница-чепова 

по 
комаду 155,00  

 
  2. Решење ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном листу општине Неготин. 

          
 
Број:380-15/2008-II/08 
12.08.2008.године                                           
Н е г о т и н          
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Радмила Геров, дипл.инж.елкетронике,с.р. 
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