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1. Цена утрошене воде по 1 m3

Ред.
бр. Категорија потрошача Јед.

мере
Цена 

без ПДВ-а
ПДВ
10%

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 Домаћинства м3 57,63 5,76 63,69

2 Правна 
лица м3 106,43 10,64 117,07

3

Накнада на прикључак
(Одлука о комуналној делатности на

територији општине Власотинце
бр.894 од 28.06.2013, члан 48.)

ком 50,00 5,00 55,00

Након доставе рачуна, са валутом плаћања до задњег дана у месецу. 
У случају неизмирења обавеза обрачунава се камата.

Накнада за коришћење вода по Решењу РДВ

2. Цена канализације по 1 m3

Ред.
бр.

Категорија потрошача Јед.
мере

Цена 
без ПДВ-а

ПДВ
10%

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 Домаћинства м3 28,82 2,82 31,64
2 Правна лица m3 53,22 5,32 58,54

Након доставе рачуна, са валутом плаћања до задњег дана у месецу. 
У случају неизмирења обавеза обрачунава се камата.

Накнада за одвожење вода по решењу РДВ.

3. Цена радног часа радника 

Ред.
бр.

Квалификација Јед.
мере

Цена 
без ПДВ-а

ПДВ
20%

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 НК радник час 380,00 76,00 456,00
2 ПК радник час 420,00 84,00 504,00
3 КВ радник час 440,00 88,00 528,00
4 СС – ВКВ водоинсталатер час 550,00 110,00 660,00
5 ВШС час 720,00 144,00 864,00
6 ВСС час 880,00 176,00 1.056,00

Након извршења услуге, кориснику услуга се испоставља рачун са валутом плаћања до 8 дана.

4. Цена замене вентила иза водомера на лични захтев

Ред.
бр.

Категорија потрошача Јед.
мере

Цена 
без ПДВ-а

ПДВ
20%

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 СС – ВКВ водоинсталатер час 550,00 110,00 660,00
2 дин/ км 60,00 12,00 72,00 дин/ км

Цена вентила и осталог водоводног материјала се формирана на основу цене из јавне набавке
Извођење радова најкасније 8 дана након уплате 100% аванса.



5. Цена услуга, радова, уређаја, машина и возила
Ред.
бр. ОПИС Јед.

мере
Цена 

без ПДВ-а
ПДВ
20%

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 Ровокопач „NEW HOLLAND“ ; “JCB-4X” час 4.320,00 864,00 5.184,00
2 Утоваривач – ровокопач  „BOB CAT“ час 4.020,00 804,00 4.824,00
3 Путнички ауто км 60,00 12,00 72,00
4  Трактор са приколицом тура 1.250,00 250,00 1.500,00
5 Трактор са приколицом преко 5км дин/км 60,00 12,00 72,00
6 ПУТАР тура 2.000,00 400,00 2.400,00
7 ПУТАР преко 5км дин/км 80,00 16,00 96,00
8 ФАП 1313 – кипер тура 4.500,00 900,00 5.400,00
9 ФАП 1313 – кипер преко 5км дин/км 120,00 24,00 144,00

10  Рад Воме за пробијање канализације час 9.000,00 1.800,00 10.800,00
11  Воме за пробијање канализ.преко 5км дин/км 100,00 20,00 120,00
12 Цистерна за воду тура 6.000,00 1.200,00 7.200,00
13 Цистерна за воду преко 5км дин/км 130,00 26,00 156,00
14 Секачица за асфалт и бетон m1 250,00 50,00 300,00
15 Вибро плоча час 1.260,00 252,00 1.512,00
16 Агрегат за струју час 1.260,00 252,00 1.512,00
17 Електро пумпа за воду час 780,00 156,00 936,00
18 Хилти час 1.260,00 252,00 1.512,00
19 Мешалица час 1.250,00 250,00 1.500,00

20

Сечење дрвећа у отвореном каналу
(пречникa 10-20цм) моторном тестером
са кресањем грана и вађењем пањева и

остављањем на страну.

ком 350,00 70,00 420,00

21

Сечење дрвећа у отвореном каналу
(пречника 20-30цм) моторном тестером
са кресањем грана и вађењем пањева и

остављањем на страну.

ком 700,00 140,00 840,00

22

Сечење дрвећа у отвореном каналу
(пречника 30-50цм), моторном тестером
са кресањем грана и вађењем пањева и

остављањем на страну. ком 1.500,00 300,00 1.800,00

23

Армирано-бетонски радови (израда
уливне главе, изливне главе и шахта

армираним бетоном М20,
двостраном оплатом, арматуром 8 мм 

м3 12.500,00 2.500,00 15.000,00

24 Набавка и уградња
неармираних бетонских цеви 300мм м1 3.500,00 700,00 4.200,00

25 Набавка и уградња
неармираних бетонских цеви 400мм м1 4.500,00 900,00 5.400,00

26 Набавка и уградња
армирано-бетонских цеви 600мм м1 7.000,00 1.400,00 8.400,00

27 Набавка и уградња
армирано-бетонских цеви 800мм м1 9.000,00 1.800,00 10.800,00

28 Набавка и уградња
армирано-бетонских цеви 1.000мм м1 12.500,00 2.500,00 15.000,00

29 Компресор са радником  час 3.500,00 700,00 4.200,00



30 Хилти за разбијање стена са
КВ радником час 3.000,00 600,00 3.600,00

31 Подбушивање - Пречник отвора 160мм м1 2.500,00 500,00 3.000,00

32 Подбушивање - Пречник отвора 250мм м1 3.000,00 600,00 3.600,00

33 Испирање водоводне мреже m3 150,00 30,00 180,00

34
Хлорисање водоводне мреже

и резервоара за воду
m3 50,00 10,00 60,00

35 Прање резервоара за воду m2 50,00 10,00 60,00

36
Физичко хемијска и микробиолошка

контрола воде за пиће
допремњеног на фабрици воде 

узорак 1.250,00 250,00 1.500,00

37
Физичко хемијска и микробиолошка

контрола воде за пиће
узетог на терену удаљености до 5км

 узорак 1.500,00 300,00 1.800,00

38 Депоновање комуналних отпадних вода
трећим лицима на ППОВ м3 1.500,00 300,00 1.800,00

39 Ровокопач „NEW HOLLAND“ ; “JCB-4X” дин/км 125,00 25,00 150,00
40 Утоваривач – ровокопач  „BOB CAT“ дин/км 150,00 30,00 180,00
41 Набавка и уградња ПВЦ цеви 315мм   м1 3.200,00 640,00 3.840,00
42 Набавка и уградња ПВЦ цеви 400мм   м1 4.200,00 840,00 5.040,00
43 Набавка и уградња ПВЦ цеви 500мм   м1 6.000,00 1.200,00 7.200,00
44 Набавка и уградња ПВЦ цеви 600мм   м1 6.850,00 1.370,00 8.220,00

Неоправдано задржавање возила или радне машине, пре и у току вршења услуге, корисник плаћа у висини
цене  радног часа за сваки започети радни час задржавања. 

Под сваким започетим часом задржавања, подразумева се свако задржавање преко 15 минута. 
Израда шахте 2,20 х 1 м, максималне дубине до 1,5 м је на терет наручиоца. 

У цену је урачунат, транспорт машине до 5км, комплетно извођење радова на подбушивању и
провлачење цевовода одговарајућег пречника. 

Након извршења услуге, кориснику услуга се испоставља рачун са валутом плаћања до 8 дана, изузев за
анализу воде где се плаћа 100% аванс.

6. Цена искључење корисника на уличну водоводну мрежу на лични захтев

Ред.
бр. Категорија потрошача Јед

мере
Цена 

без ПДВ-а
ПДВ
20%

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

Привремено искључење корисника без
ископа са радном снагом, материјалом и

возилом – демонтажа водомера
ком 2.200,00 440,00 2.640,00

2

Трајно искључење корисника
на зеленој површини са радном снагом,

материјалом, ископом, грађевинским
радовима и возилом

ком 10.000,00 2.000,00 12.000,00

3

Трајно искључење корисника
на асфалтној површини са радном снагом,

материјалом, ископом, грађевинским
радовима и возилом

ком 13.000,00 2.600,00 15.600,00

Извођење радова најкасније 8 дана након уплате 100% аванса



7. Цена искључења корисника са водоводне мрежу  због дуговања

Ред.
бр. Категорија потрошача Јед.

мере
Цена 

без ПДВ-а
ПДВ
20%

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 Привремено искључење корисника са
радном снагом, материјалом и возилом –

демонтажа водомера
ком 2.200,00 440,00 2.640,00

2 Привремено искључење корисника на
зеленој површини са радном снагом,
материјалом, ископом, грађевинским

радовима и возилом

ком 10.000,00 2.000,00 12.000,00

3 Привремено искључење корисника на
асфалтној површини са радном снагом,
материјалом, ископом, грађевинским

радовима и возилом

ком 13.000,00 2.600,00 15.600,00

Након извршења услуге, кориснику услуга се испоставља рачун са валутом плаћања до 8 дана.

8. Цена прикључења корисника на водоводну мрежу након измирења дуга

Ред.
бр. Категорија потрошача Јед.

мере
Цена 

без ПДВ-а
ПДВ
20%

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 Прикључење корисника са радном снагом,
материјалом и возилом  ком 2.200,00 440,00 2.640,00

2
Прикључење корисника на асфалтној

површини са радном снагом, ископом,
грађевинским радовима и возилом

ком 10.000,00 2.000,00 12.000,00

3
Прикључење корисника на асфалтној

површини са радном снагом, ископом,
грађевинским радовима и возилом

ком 13.000,00 2.600,00 15.600,00

Извођење радова најкасније 24 часа након уплате 100% аванса.

9. Цена  издавања техничкихих услова  за  пројектовање  инсталација  водовода  и
канализације и оцена поштовања услова по изради пројекта

Ред.
бр. Категорија потрошача Јед.

мере
Цена 

без ПДВ-а
ПДВ
20%

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 Индустријски објекти по захтеву 5.500,00 1.110,00 6.600,00
2 Локали по захтеву 2.200,00 440,00 2.640,00
3 Индивидуална домаћинства по захтеву 1.100,00 220,00 1.320,00

Након извршења услуге, кориснику услуга се испоставља рачун са валутом плаћања до 8 дана.



10. Цена прикључења потрошача на водоводну мрежу - ДОМАЋИНСТВА

Цена прикључка потрошача на водоводну мрежу формира се у зависности од услова на терену, цене
материјала утврђених у поступку јавне набавке,  ангажовања радне снаге  ,  возила и грађевинских
машина према важећем ценовнику а све у складу са важећим нормативима и стандардима за ту врсту
радова. Инвеститор је у обавези да изради водомерну шахту по условима ЈКП „Водовод“ са отворима
за  пролаз  ливено-гвоздених  комада и  да сопствене  инсталације  повеже  на нову  шахту,  као и да
изведе земљане радове унутар регулационе линије.

Ценом  је  није  обухваћено  обезбеђивање  дозволе  за  раскопавање  улице  коју  издаје  надлежно
предузеће, положај подземних инсталација других јавних предузећа и ангажовање спацијализованих
предузећа за извођење радова на крпљењу асфалтом раскопане јавне површине. 

Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 
а у изузетним случајевима    одобрава се плаћање   50% аванс  а  , 25% до 30 дана и 25% до 60 дана. 

Уколико се не испоштује динамика плаћања купац се искључује са мреже 
и покреће поступак пред надлежним Судом.

Опис Јед.
мере

Укупна цена 
без ПДВ-а

ПДВ
20%

Укупна цена
са ПДВ-ом

Услуге и радови на прикључењу ДОМАЋИНСТАВА
на водоводну мрежу до 3/4”

ком 14.835,00 2.967,00 17.802,00

Извођење радова најкасније 30 дана након уплате 100% аванса.

11. Цена прикључења потрошача на водоводну мрежу - ЛОКАЛИ

Цена прикључка потрошача на водоводну мрежу формира се у зависности од услова на терену, цене
материјала утврђених у  поступку јавне набавке,  ангажовања радне снаге  ,  возила и грађевинских
машина према важећем ценовнику а све у складу са важећим нормативима и стандардима за ту врсту
радова. Инвеститор је у обавези да изради водомерну шахту по условима ЈКП „Водовод“ са отворима
за  пролаз  ливено-гвоздених  комада и  да  сопствене  инсталације  повеже  на  нову  шахту,  као  и  да
изведе земљане радове унутар регулационе линије. 

Ценом  је  није  обухваћено  обезбеђивање  дозволе  за  раскопавање  улице  коју  издаје  надлежно
предузеће, положај подземних инсталација других јавних предузећа и ангажовање спацијализованих
предузећа за извођење радова на крпљењу асфалтом раскопане јавне површине. 

Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 
а у изузетним случајевима    одобрава се плаћање   50%   аванса  , 25% до 30 дана и 25% до 60 дана. 

Уколико се не испоштује динамика плаћања 
купац се искључује са мреже и покреће поступак пред надлежним Судом.

Опис                  Јед.
мере

Укупна цена
без ПДВ-а

ПДВ
20%

Укупна цена
са ПДВ-ом

Услуге и радови на прикључењу ЛОКАЛА
на водоводну мрежу  (1/2” - 1”)      ком 21.985,00 4.397,00 26.382,00

Извођење радова најкасније 30 дана након уплате 100% аванса.



12. Цена прикључења потрошача на водоводну мрежу – ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИ

Цена прикључка потрошача на водоводну мрежу формира се у зависности од услова на терену, цене
материјала утврђених у поступку јавне набавке,  ангажовања радне снаге  ,  возила и грађевинских
машина према важећем ценовнику а све у складу са важећим нормативима и стандардима за ту врсту
радова. Инвеститор је у обавези да изради водомерну шахту по условима ЈКП „Водовод“ са отворима
за  пролаз  ливено-гвоздених  комада и  да сопствене  инсталације  повеже  на нову  шахту,  као и да
изведе земљане радове унутар регулационе линије. 

Ценом  је  није  обухваћено  обезбеђивање  дозволе  за  раскопавање  улице  коју  издаје  надлежно
предузеће, положај подземних инсталација других јавних предузећа и ангажовање спацијализованих
предузећа за извођење радова на крпљењу асфалтом раскопане јавне површине. 

Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 
а у изузетним случајевима    одобрава се плаћање   50%   аванса  , 25% до 30 дана и 25% до 60 дана. 

Уколико се не испоштује динамика плаћања 
купац се искључује са мреже и покреће поступак пред надлежним Судом.

Опис Јед.
мере

Укупна цена 
без ПДВ-а

ПДВ
20%

Укупна цена
са ПДВ-ом

Услуге и радови на прикључењу
ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКАТА

на водоводну мрежу   (5/4 - 110мм)
ком 81.165,00 16.233,00 97.398,00

Извођење радова најкасније 30 дана након уплате 100% аванса.

13. Цена прикључења потрошача на канализациону мрежу - ДОМАЋИНСТВО

Цена прикључка потрошача на канализациону мрежу формира се у зависности од услова на терену,
ангажовања радне снаге , возила и грађевинских машина према важећем ценовнику а све у складу са
важећим  нормативима  и  стандардима  за  ту  врсту  радова.  Инвеститор  је  у  обавези  да  изради
ревизиону шахту и набави цевни материјал по условима ЈКП „Водовод“ и да сопствене инсталације
повеже на нову шахту, као и да изведе земљане радове унатар регулационе линије. 

Ценом  није  обухваћено  и  обезбеђивање  дозволе  за  раскопавање  улице  коју  издаје  надлежно
предузеће,  положај  подземнних  инсталација  других  јавних  предузећа  и  ангажовање
спацијализованих предузећа за извођење радова на крпљењу асфалтом раскопане јавне површине. 

Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 
а у изузетним случајевима одобрава се плаћање 50% аванса, 25% до 30 дана и 25% до 60 дана. 

Уколико се не испоштује динамика плаћања 
купац се искључује са мреже и покреће поступак пред надлежним Судом.

Опис
Јед.

мере
Укупна цена

без ПДВ-а
ПДВ
20%

Укупна цена
са ПДВ-ом

Услуге и радови на прикључењу ДОМАЋИНСТАВА
на канализациону мрежу ком 11.095,00 2.219,00 13.314,00

Извођење радова најкасније 30 дана након уплате 100% аванса.



14. Цена прикључења потрошача на канализациону мрежу - ЛОКАЛИ

Цена прикључка потрошача на канализациону мрежу формира се у зависности од услова на терену,
ангажовања радне снаге , возила и грађевинских машина према важећем ценовнику а све у складу са
важећим  нормативима  и  стандардима  за  ту  врсту  радова.  Инвеститор  је  у  обавези  да  изради
ревизиону шахту и набави цевни материјал по условима ЈКП „Водовод“ и да сопствене инсталације
повеже на нову шахту, као и да изведе земљане радове унатар регулационе линије. 

Ценом  није  обухваћено  и  обезбеђивање  дозволе  за  раскопавање  улице  коју  издаје  надлежно
предузеће,  положај  подземнних  инсталација  других  јавних  предузећа  и  ангажовање
спацијализованих предузећа за извођење радова на крпљењу асфалтом раскопане јавне површине. 

Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 
а у изузетним случајевима одобрава се плаћање 50% аванса, 25% до 30 дана и 25% до 60 дана. 

Уколико се не испоштује динамика плаћања 
купац се искључује са мреже и покреће поступак пред надлежним Судом.

Опис Јед.
мере

Укупна цена
без ПДВ-а

ПДВ
20%

Укупна цена
са ПДВ-ом

Услуге и радови на прикључењу   ЛОКАЛА
на канализациону мрежу 160мм

ком 21.655,00 4.331,00 25.986,00

Извођење радова најкасније 30 дана након уплате 100% аванса.

 15. Цена прикључења потрошача на канализациону мрежу – ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИ

Цена прикључка потрошача на канализациону мрежу формира се у зависности од услова на терену,
ангажовања радне снаге , возила и грађевинских машина према важећем ценовнику а све у складу са
важећим  нормативима  и  стандардима  за  ту  врсту  радова.  Инвеститор  је  у  обавези  да  изради
ревизиону шахту и набави цевни материјал по условима ЈКП „Водовод“ и да сопствене инсталације
повеже на нову шахту, као и да изведе земљане радове унатар регулационе линије. 

Ценом  није  обухваћено  и  обезбеђивање  дозволе  за  раскопавање  улице  коју  издаје  надлежно
предузеће,  положај  подземнних  инсталација  других  јавних  предузећа  и  ангажовање
спацијализованих предузећа за извођење радова на крпљењу асфалтом раскопане јавне површине. 

Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 
а у изузетним случајевима одобрава се плаћање 50% аванса, 25% до 30 дана и 25% до 60 дана. 

Уколико се не испоштује динамика плаћања 
купац се искључује са мреже и покреће поступак пред надлежним Судом.

Опис Јед.
мере

Укупна цена
без ПДВ-а

ПДВ
20%

Укупна цена
са ПДВ-ом

Услуге и радови за прикључење
ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА

на канализациону мрежу до 200мм
ком 61.695,00 12.339,00 74.034,00

Извођење радова најкасније30 дана након уплате 100% аванса.



16. Цена издвајање водомера 

Ценом је обухваћено издвајање водомера у истој водомерној шахти са уградњом вентила. Цена за 
издвајање водомера у посебној шахти формира се у зависности од услова на терену, цене материјала 
утврђених у поступку јавне набавке, ангажовања радне снаге , возила и грађевинских машина према 
важећем ценовнику а све у складу са важећим нормативима и стандардима за ту врсту радова. 

Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 
а у изузетним случајевима одобрава се плаћање 50% аванса, 25% до 30 дана и 25% до 60 дана. 

Уколико се не испоштује динамика плаћања 
купац се искључује са мреже и покреће поступак пред надлежним Судом.

Опис
Јед.

мере

Укупна
цена 

без ПДВ-а

ПДВ
20%

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Услуге и радови за издвајање водомера до 3/4” ком 8.495,00 1.699,00 10.194,00
Извођење радова најкасније 8 дана након уплате 100% аванса.

Све цене су исказане у динарима.

ЈКП"Водовод" Власотинце задржава право измене ценовника уколико дође до промене
цене материјала, радне снаге, горива, анагажовање возила  и грађевинских машина.
 

За горе наведене услуге, странка поднoси Захтев у писаној форми. 

Образац  Захтева  се  може  преузети  у  управи  предузећа  Трг  Ослобођења  бр.9,
Власотинце, први спрат или на сајту wwwjkpvodovodvlasotince.com
  
Ступањем на снагу  овог Ценовника ,  престаје важност свих претходних Ценовника
ЈКП "Водовод" Власотинце.

У Власотинцу                                                                                                          Директор
10.12.2020.године                                                                    Звонко Илић, дипл. Физико хемичар


