
 

Број: 240/НО-43/22 

Датум: 30.05.2022. 

 

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС, број 75/04) и члана 35. Статута предузећа, 
Надзорни одбор доноси: 

 

ЦЈЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА 
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ А.Д. КОЗАРСКА ДУБИЦА 

 
 

I) ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ ПРИКЉУЧЦИ 

 без ПДВ-а са ПДВ-ом 

Израда водоводног прикључка 

• Стручни излазак, израда техничког рјешења, предмјера и предрачуна радова 
за израду прикључка 85,47 КМ  100,00 КМ 

• Врши се по предрачуну радова (монтажни + земљани радови) 

По  предрачуну 
• Прије почетка радова обавезна уплата аванса у висини материјала 

• Омогућава се инвеститору да набави потребан материјал према предмјеру 
осим водомјера, изврши ископ материјала, изради или набави водомјерни 
шахт 

Израда канализационог прикључка 

• Стручни излазак, израда техничког рјешења, предмјера и предрачуна радова 
за израду прикључка 85,47 КМ  100,00 КМ 

• Врши се по предрачуну радова (монтажни + земљани радови) 

По  предрачуну 
• Прије почетка радова обавезна уплата аванса у висини материјала 

• Омогућава се инвеститору да набави потребан материјал према предмјеру, 
изврши ископ материјала, изради или набави канализациони шахт 

• Опција - радови спајања канализационог прикључка (монтажерски) 
директно на канализациони колектор 150,00 КМ  175,50 КМ 

Стручни надзор над радовима које изводи подносилац захтјева – инвеститор 

• један излазак 42,74 КМ  50,00 КМ 

Издавање Услова – Начелне сагласности за водовод и канализацију 

• за индивидуалне стамбене објекте 50,00 КМ 58,50 КМ 

• за стамбено-пословне објекте и објекте колективног смјештаја 80,00 КМ 93,60 КМ 

• за подземне инсталације електро-водова, телефонских водова, топловода и 
гасовода 150,00 КМ 175,50 КМ 

• стручни излазак, израда техничког рјешења и услова 40,00 КМ 46,80 КМ 

Уградња секундарних водомјера у стану 

• Уградња секундарних водомјера у стану је допуштена само уколико је задовољен члан 33. општинске 
Одлуке о производњи и испоруци питке воде, (Службени лист општине Козарска Дубица, број 05/12) 

• Засебно секундарно мјерење у стану посматра се као засебан прикључак за домаћинство. Сагласно 
томе плаћа се одобрење за прикључак и радови према предрачуну.  

 



III) УСЛУГЕ  

Врста 
Јединица 

мјере 
без ПДВ-а са ПДВ-ом 

Монтажерски радови (рад радника): 

• НК радник сат 12,42 КМ 14,53 КМ 

• ПК радник сат 19,92 КМ 23,30 КМ 

• КВ радник сат 21,24 КМ 24,85 КМ 

• ВКВ радник сат 26,91 КМ 31,48 КМ   

Земљани радови (цијене по м3):  

• Машински ископ у тлу III категорије са одбацивањем 
материјала до 1 м м3 7,90 КМ 9,24 КМ 

• Ручни ископ у тлу III категорије са одбацивањем до 1 м м3 15,60 КМ 18,25 КМ 

• Машинско затрпавање рова материјалом из ископа м3 3,60 КМ 4,21 КМ 

• Утовар вишка материјала из ископа у возило и одвоз на 
депонију удаљености до 5 км. м3 6,80 КМ 7,96 КМ 

Припремни радови (цијене по м1):  

• Машинско сјечење асфалта (дебљина/метру дужном) цм/м 1,30 КМ 1,52 КМ 

• Подбушивање пута са пнеуматском стрелом за профиле до 
Ø75 мм м 65,00 КМ 76,05 КМ 

Радне машине (цијене по радном сату):  

• Рад ровокопача – скипа сат 100,00 КМ 117,00 КМ   

• Рад малог багера сат 65,00 КМ 76,05 КМ   

• Рад трактора сат 65,00 КМ 76,05 КМ   

• Рад високотлачне цистерне за канализацију сат 170,00 КМ 198,90 КМ   

• Рад муљне пумпе сат 35,00 КМ 40,95 КМ   

• Рад пнеуматског компресора 6 м3/х сат 42,00 КМ 49,14 КМ   

• Рад виброплоче (жабе) сат 37,00 КМ 43,29 КМ   

• Рад варилице за ПЕ цијеви: 
✓ (Ø63-Ø110 мм) 
✓ (Ø125-Ø160 мм) сат 

40,00 КМ 
65,00 КМ 

46,80 КМ 
75,05 КМ   

Услуге превоза: 

• Комби 
- 

65,00 КМ + 
+ 1,30 КМ/км = 

84,50 КМ + 
+ 1,52 КМ/км = 

• Tрактор 
- 

65,00 КМ +  
+ 1,30 КМ/км = 

84,50 КМ +  
+ 1,52 КМ/км = 

• Превоз радника и материјала путаром (одлазак и повратак 
екипе на територији општине): 

(до 2 км) 
(од 2 до 5 км) 

(од 5 до 10 км) 
(преко 10 км) км 

12,82 КМ 
25,64 КМ 
34,19 КМ 
42,74 КМ 

15,00 КМ 
30,00 КМ 
40,00 КМ 
50,00 КМ 

Услуге лоцирања кварова у водоводној мрежи: 

• лоцирање квара геофоном (Seba KMT Hydrolux HL 5000), сат 85,47 КМ 100,00 КМ 

• лоцирање квара корелатором (Seba KMT Correlux P-1), сат 111,11 КМ  130,00 КМ 

• услуга мјерења ултразвучног мјерача протока, снимање 
података у дигиталној форми, (Hydreka ChronoFlo) дан 299,15 КМ  350,00 КМ 

• детекција квара у водоводној мрежи са Permalog® системом 
логера шума, (Permalog+ ® logeri i Patroller II), (мин. 2 дана) дан 170,94 КМ 200,00 КМ 



Врста 
Јединица 

мјере 
без ПДВ-а са ПДВ-ом 

• лоцирање жељезних поклопаца шахтова и уличних капа 
(покривених бетоном или асфалтом, (Vivax Metrotech VM-
880) сат 21,37 КМ 25,00 КМ 

• лоцирање електрокаблова и сонди (Ridgid SeekTech SR60) сат 42,74 КМ 50,00 КМ 

• услуга логера дигиталних и аналогних величина, снимање 
података у дигиталној форми, (CDL data loger), 1 дан дан 170,94 КМ 200,00 КМ 

Напомена:  
Цијене услуга односе се само на подручје општине Козарска Дубица. На 
подручју других општина урачунавају се и трошкови пута: 

65,00 КМ + 
+ 1,30 КМ/км = 

84,50 КМ +  
+ 1,52 КМ/км = 

Услуга CCTV инспекције канализационих колектора: 

• CCTV инспекција канализационог колектора робот камером 
(IBAK Orion 2.7) КМ/м 2,78 КМ 3,25 КМ  

Напомена:  
Цијена услуге односи се само на подручје општине Козарска Дубица. На 
подручју других општина урачунавају се и трошкови пута. 
Уколико екипа остаје на терену више дана у трошкове се урачунавају и 
трошкови хране и смјештаја за раднике. 

65,00 КМ +  
+ 1,30 КМ/км = 

84,50 КМ +  
+ 1,52 КМ/км = 

 

IV) КОНТРОЛА - ИСПИТИВАЊЕ ВОДОМЈЕРА ПО ЗАХТЈЕВУ ПОТРОШАЧА 

 без ПДВ-а са ПДВ-ом 

Испитивање водомјера по захтјеву потрошача у овлаштеној баждарници 

• транспортни трошкови 42,74 КМ             50,00 КМ 

• контрола исправности водомјера (према цјеновнику баждарнице):   

Напомена: 
Уколико се покаже да је водомјер у толерисаним границама, односно да је исправан, трошкове сноси 
потрошач - подносилац захтјева. У супротном трошкове сноси предузеће. 

Замјена водомјера усљед смрзавања или механичког оштећења 

Трошкове замјене или сервисирања водомјера проузрокованим смрзавањем или механичким оштећењем 
истог од стране корисника услуга сноси корисник, а они обухватају трошкове рада радника и утрошеног 
материјала према цјеновнику предузећа. 

 

V) ПРИЈАВА / ОДЈАВА ПРИКЉУЧКА И ИСКЉУЧЕЊЕ 

 без ПДВ-а са ПДВ-ом 

Пријава - промјена власника прикључка: 

• Ванредно очитање и контрола водомјера, те евиденција у бази података 
(регистру потрошача). 

• Законитим насљедницима и новим власницима по основу купопродаје 
непокретности (нотарски обрађен Уговор о купопродаји), уз обавезно 
потписивање Уговора о кориштењу, евидентирање промјене власника 
прикључка ће се извршити без накнаде. 

50,00 КМ 58,50 КМ 

 без ПДВ-а са ПДВ-ом 

Привремена одјава прикључка: 

• одобрење за привремену одјаву 50,00 КМ 58,50 КМ 

• трошкове материјала и рада на укључењу на водоводну мрежу, након 
истека привремене одјаве прикључка (испитивање прикључног 
цјевовода, испирање и дезинфекција) 

По обрачуну 
(цјеновнику предузећа) 

Напомена: 
Привремена одјава прикључка може трајати двије године, уз могућност продужетка за још три године, 
након чега корисник губи сва права стечена по основу регистрованог потрошача. 



 без ПДВ-а са ПДВ-ом 

Трајна одјава прикључка 

• трошкове материјала и рада на искључењу са водоводне мреже По обрачуну 
(цјеновнику предузећа) 

Напомена: 
Трајна одјава прикључка са јавног водовода и јавне канализације врши се само у случају да се објекат 
трајно ставља ван функције. 

Искључење са водоснабдјевања скидањем водомјера 
(Трошкове искључења са водоводне мреже сноси корисник, због неизмирених обавеза према предузећу) 

• такса 50,00 КМ 58,50 КМ 

• трошкови материјала и рада на искључењу са водоводне мреже По обрачуну 
(цјеновнику предузећа) 

• трошкови материјала и рада на поновном прикључењу са водоводне 
мреже 

По обрачуну  
(цјеновнику предузећа) 

Ванредна контрола мјерног мјеста 

Сваки захтјев контроле мјерног мјеста од стране корисника, а за који се утврди да је неоснован, сматра се 
као ванредна контрола за који ће се испоставити фактура за проведено вријеме контроле и употребе 
возила по цјеновнику предузећа. 

 

За утврђивање цијена радова и услуга који нису дефинисани овим цјеновником, а односе се на обављање 
радова и услуга, у складу са предмјером и предрачуном радова и услуга, овлашћује се директор предузећа. 

Цјеновник комуналних услуга ће се примјењивати од дана доношења. 

 


