
Р.Б. Производ/Услуга ЈМ Цена без ПДВ-а
Цена са ПДВ-ом          

10%

1 Вода м³ 35.00 38.50

2 Вода м³ 82.00 90.20

3 Канализација м³ 23.00 25.30

4 Канализација м³ 52.00 57.20

5 Накнада за одржавање мерног места 113,64 125.00

Р.Б. Производ/Услуга ЈМ
Цена са ПДВ-ом          

10%

1
Редовно месечно одржавање фонтана и 

чесама на територији општине Ћуприја паушал 60,000.00 66,000.00

Р.Б. Производ/Услуга ЈМ Цена без ПДВ-а
Цена са ПДВ-ом          

20%

1 Сагласност на техничку документацију 7,670.83 9,205.00

2 Излазак тех.особља на терен и израда понуде 1,994.17 2,393.00

3 Промена имена корисника 455.83 547.00

4 Потврда о евиденцији корисника 3,834.17 4,601.00
5 Издавање услова за уређење простора 3,068.33 3,682.00

1

Интервенција у шахти (преглед и пријем 

водомера, замена вентила) позиција 

подразумева превоз, црпљење воде и рад
час 1,250.00 1,500.00

2 Рад водоинсталатера по радном сату час 510.00 612.00

3 Зидар-тесар час 483.33 580.00

4 НК радник час 385.00 462.00

5 Радник на одгушењу фекалне канализације час 1,534.17 1,841.00

1
Пријем и евидентирање прикључака без 

одобрења на водоводну мрежу
23,333.33 28,000.00

2

Пријем и евидентирање прикључака без 

одобрења на канализациону мрежу у тротоару 

до плаца корисника

19,166.67 23,000.00

Цена воде за правна лица

ВОДОВОД

За физичка лица за стамбене објекте - за једну стамбену јединицу

Цена воде за физичка лица

Пријем и евидентирање прикључка без одобрења

Цена канализације за физичка лица

Цена канализације за правна лица

Рад водоинсталатера и осталих радника



3

Пријем и евидентирање прикључака без 

одобрења на канализациону мрежу у 

коловозној траси или преко пута плаца 

корисника

23,333.33 28,000.00

4

Доношење решења ВиК, потврде, дописа, 

извештаја или неког другог писаног 

докумената осим израде услова, понуда, 

рачуна, предрачуна и сагласности

4,166.66 5,000.00

5A1

Прикључак на водоводну мрежу Ф3/4'' 

Позиција подразумева набавку и уградњу 

водомера ИНСА Ф3/4'', два пропусна вентила, 

неповратни вентил и осталог пратећег 

фитинга потребног за повезивање корисника.

26,666.67 32,000.00

5A2

Прикључак на водоводну мрежу Ф1''     

Позиција подразумева набавку и уградњу 

водомера ИНСА Ф1'', два пропусна вентила, 

неповратни вентил и осталог пратећег 

фитинга потребног за повезивање корисника.

29,166.67 35,000.00

5A3

Прикључак на водоводну мрежу Ф2''     

Позиција подразумева набавку и уградњу 

водомера ИНСА Ф2'', два пропусна вентила, 

неповратни вентил и осталог пратећег 

фитинга потребног за повезивање корисника.

70,833.33 85,000.00

5A4

Израда водомерног шахта                      

Позиција подразумева израду водомерног 

шахта унутрашњих димензија 1x1x1 од 

бетонских блокова са армирано бетонком 

плочом и шахт поклопцем.

22,200.00 26,640.00

5A5

Ископ терена и полагање црева пречника Ф 

3/4''                                                                

Позиција подразумева неопходне радове на 

набавци, полагању и повезивању ПЕ 

водоводног црева пречника Ф3/4''. Ископ 

терена, утовар и одвоз шута и земље, довоз и 

уградњу шљунка и песка и враћање терена у 

затечено стање.

8,083.33 9,700.00

5A6

Ископ терена и полагање црева пречника Ф 

1''                                                                

Позиција подразумева неопходне радове на 

набавци, полагању и повезивању ПЕ 

водоводног црева пречника Ф1''. Ископ 

терена, утовар и одвоз шута и земље, довоз и 

уградња шљунка и песка и враћање терена у 

затечено стање. Додатни трошкови по метру 

ископа за Ф1''.

8,100.00 9,720.00

I - Водоводна мрежа фи 3/4



5А

Ископ терена и полагање црева пречника Ф 

2''                                                                

Позиција подразумева неопходне радове на 

набавци, полагању и повезивању ПЕ 

водоводног црева пречника Ф 2''. Ископ 

терена, утовар и одвоз шута и земље, довоз и 

уградњу шљунка и песка и враћање терена у 

затечено стање.

8,283.33 9,940.00

5А8
Паушална надокнада за објекте са више од 

једне стамбене и/или пословне јединице
14,343.33 17,212.00

6

6.1

Прикључак на фекалну канализациону 

мрежу Ф 125мм                                                         

Позиција подразумева радове на ископу 

терена, израду прикључка, утовару и одвозу 

шута, довозу шљунка и песка, набавку и 

допрему канализационих цеви ПВЦ Ф125мм и 

осталог потребног пратећег фитинга за 

повезивање и уградњу истих.

27,500.00 33,000.00

6.2

Прикључак на фекалну канализациону 

мрежу Ф 160мм                                                         

Позиција подразумева радове на ископу 

терена, израду прикључка, утовару и одвозу 

шута, довозу шљунка и песка, набавку и 

допрему канализационих цеви ПВЦ Ф 160мм и 

осталог потребног пратећег фитинга за 

повезивање и уградњу истих.

27,916.67 33,500.00

6.3

Израда фекалног канализационог шахта 

Позиција подразумева радове на ископу 

терена, израду каналицаионог шахта од 

радијалних бетонских блокова са шахт 

поклопцем, израду кинете у шахти, утовару и 

одвозу шута и довозу шљунка и песка.

19,000.00 22,800.00

6.4

Радови на ископу и монтажи 

канализационих цеви Ф 125мм                                             

Позиција подразумева неопходне радове на 

набавци, полагању и повезивању 

канализационих цеви пречника Ф 125мм. 

Ископ терена, утовар и одвоз шута и земље, 

довоз и уградња шљунка и враћање терена у 

затечено стање.

8,083.33 9,700.00

6.5

Радови на ископу и монтажи 

канализационих цеви Ф 160мм                                             

Позиција подразумева неопходне радове на 

набавци, полагању и повезивању 

канализационих цеви пречника Ф 160мм. 

Ископ терена, утовар и одвоз шута и земље, 

довоз и уградња шљунка и враћање терена у 

затечено стање.

8,133.33 9,760.00

6.6
Паушална надокнада за објекте са више од 

једне стамбене и/или пословне јединице
9,281.67 11,138.00

7

Прикључак на фекалну канализациону мрежу

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА



Назим - опис услуге ј/м
Цена без ПДВ-

а

Цена са ПДВ-

ом од 10%         

7.1
Отварање сливних решетки са чишћењем и 

одбацивањем талога у страну
ком 3,280.00 3,608.00

7.2
Утовар талога са одвозом возилом до 5км на 

градску депонију
м³ 1,900.00 2,090.00

7.3
Испирање цевовода кишне канализације 

специјалним возилом ''кука''
рс 6,027.27 6,630.00

димензија: 400x400 - носивост 40т ком 14,675.00 16,142.50

7.5

димензија: 510x415

димензија: 500x420

димензија: 450x390 

димензија: 430x430

димензија: 420x390

димензија: 410x385

7.6
Варење сливних решетки ком 500.00 550.00

Набавка, транспорт и монтажа нових сливних решетки без рама (челично - сечене)

ком 4,200.00 5,040.00

ком

Набавка, транспорт и монтажа нових сливних решетки са рамом (ливено - гусане)
7.4

3,800.00 4,560.00


