
ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА 

које се слободно формирају 

р.бр. Опис услуге       

1. Одржавање , баждарење и очитавање 

водомјера 

Физичка лица 

( КМ/ком) 

Правна 

лица 

(КМ/ком) 

Школство, спортске и 

хуманитарне 

организације (КМ/ком) 

  Водоводни профил до 1″ 2,00 4,00 3,00 

  Водоводни профил преко 1″ 5,00 15,00 6,00 

р.бр. Опис услуге Физичка лица Правна лица 

2. Израда водоводног прикључка и 

прикључење на мрежу 

1,00 КМ/м2 површине 

објекта (не мање од 100 

КМ) плус стварни 

трошкови прикључка 

2,10 КМ/м2 површине 

објекта (не мање од 

200КМ) плус стварни 

трошкови прикључка 

3. Раздвајање водоводног прикључка ( чвор 

прикључка , спојни вод остају 

непромјењени за грађ. парцелу ) према 

стварним трошковима 

Према стварним трошковима 

4. Израда канализационог прикључка и 

прикључење на мрежу 

1,00 КМ/м2 површине 

објекта (не мање од 

100КМ) плус стварни 

трошкови прикључка 

2,10 КМ/м2 површине 

објекта (не мање од 200 

КМ) плус стварни 

трошкови прикључка 

Израда техничке документације 

р.бр. Опис услуге Физичка лица Правна лица 

5. Излазак комисије на лице мјеста везано 

за давање начелне сагласности на 

локацији или за давање услова и 

могућности прикључења објеката на 

водоводну и канализациону мрежу 

20,00 КМ 60,00 КМ 

6. Издавање начелне сагласности на 

локацију при изградњи новог или 

реконструкцији постојећег објекта са 

давањем техничких услова прикључења 

објекта на водоводну и канализациону 

мрежу 

25,00 КМ 125,00 КМ 

7. Издавање сагласности на изведено стање 

прикључења објеката не водоводну и 

канализациону мрежу приликом 

техничког пријема објеката и издавања 

употребне дозволе 

40,00 КМ 150,00 КМ 



Услуге радне снаге 

р.бр. Опис услуге Физичка лица Правна лица 

8. Испитивање кварова на водоводној 

мрежи уз употребу одговарајућих 

апарата и опреме 

40,00 КМ 60,00 КМ 

р.бр. Опис услуга   

9. Отклањање кварова на водоводној и канализационој 

мрежи 

  
  

  Радника на откривању и отклањању кварова на 

водоводној мрежи уз употребу специјалне опреме 

80,00 КМ/час 

  

  Радника на чишћењу канализације са помоћним 

средствима рада 

30,00 КМ/час 
  

  Радника са помоћним средствима рада (машинама и 

апаратима) 

15,00 КМ/час 
  

  Остали радници (физички рад) 10,00 КМ/час   

р.бр. Опис услуге   

10. Услуге грађевинских машина , специјалних возила и 

машина 

  

  Грађевинска машина ″СКИП″ 80,00 КМ/час + 2КМ/км 

  Специјално возило за одвоз фекалија и чишћење 

канализације ″ВОМА″ 

140,00 КМ/час +2КМ/км 

  Грађевинска машина мини багер ЕТ 18 50,00 КМ/час 

  Машина за сјечење асфалта 60,00 КМ/час 

  Грађевинска машина ваљак РД 18-100 50,00 КМ/час 

          

р.бр. Опис услуге   

11. Набавка , складиштење и издавање робе и материјала 

из магацина другим субјектима 

Набавна цијена увећана за 25% 

р.бр. Опис услуге Физичка лица Правна лица 

12. Трошкови одјаве потрошачана захтјев 

потрошача 

20,00 КМ 40,00 КМ 



13. Трошкови искључења због дуга, те поновно 

прикључење након измирења дуга 

40,00 КМ/ком 60,00 КМ 

14. Трошкови контроле исправности 

водомјера по захтјеву корисника за случај 

да се установи исправно стање водомјера 

30,00 КМ 100,00 КМ 

р.бр. Опис услуге Цијена 

15. Услуга детектовања подземних инсталација 70,00 КМ/час 

16. Услуга вибронабијача 60,00 КМ/час 

17. Услуга хидрауличког компресора и чекића 100,00 КМ/час 

18. Камион кипер до 3 тоне 10,00 КМ + 1КМ/км у оба 

смјера 

р.бр. Опис услуге Цијена 

19. Услуге вибро-плоче 50,00 КМ/час 

20. Услуге ваљка 80,00 КМ/час 

21. Услуге штемалице за бетон 55,00 КМ/час 

22. Услуге агрегата за бетон 55,00 КМ/час 

23. Услуге геофона 50,00 КМ/час 

24. Услуге колератора 90,00 КМ/час 

25. Услуге ултразвучног мјерача притиска 55,00 КМ/час 

р.бр Опис услуге Цијена 

26. Пумпа високог притиска 82,00 КМ/час 

27. Дезинфекција водоводне мреже 60,00 КМ/час 

Све наведене цијене су без ПДВ-а. 

 


