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1. Цена радног часа 

р.бр. Квалификација јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 
цена са ПДВ-ом 

1 НК h 458.00 91.60 549.60 

2 ПК h 504.00 100.80 604.80 

3 КВ h 618.00 123.60 741.60 

4 ВК h 641.00 128.20 769.20 

5 ССС h 810.00 162.00 972.00 

6 ВС h 920.00 184.00 1 104.00 

7 ВСС h 1 100.00 220.00 1 320.00 

 

2. Цена возила и грађевинских машина 

р.бр. Назив возила јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 
цена са ПДВ-ом 

1 ФАП 1921 (7m³) h 4 583.33 916.67 5 500.00 

2 Застава - ТУРБО ЗЕТА (4800 kg 

носивост) 
h 3 750.00 750.00 4 500.00 

3 Комбинована радна машина:  

- Caterpillar, 

- ICB, 

- New Holland, 

- BobCat 

h 4 583.33 916.67 5 500.00 

4 Трактор са приколицом 

 IMT558 h 2 916.67 583.33 3 500.00 

5 Компресор - ФАГРАМ h 5 166.67 1 033.33 6 200.00 

6 Машина за сечење асфалта m' 208.33 41.67 250.00 

7 Пумпа за црпљење чисте воде  

HONDA WB30 h 2 520.00 504.00 3 024.00 

8 Пумпа великог капацитета 

 HONDA WT40X h 5 800.00 1 160.00 6 960.00 

9 Електро пумпа муљна МУП80 

са каблом од 25m и тревира 

цревом од 30m 
h 2 520.00 504.00 3 024.00 

10 Агрегат за струју 55kW h 10 800.00 2 160.00 12 960.00 

11 Рад специјалног возила  

за чишћење канализације 

 водом под притиском 
h 11 666.67 2 333.33 14 000.00 

12 Рад специјалног возила 

(аутоцистерна) 

за усисавање и транспорт муља 

и отпадних вода, запремина 

4,0m³ 

h 10 000.00 2 000.00 12 000.00 

13 Вибро-жаба h 2 500.00 500.00 3 000.00 

14 Iveko Daily 40C15 (1200kg 

носивост) 
h 3 200.00 640.00 3 840.00 
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15 Iveko Daily 35S12 (900 kg 

носивост) 
h 3 200.00 640.00 3 840.00 

16 Iveko Daily 35C13 (900 kg 

носивост) 
h 3 200.00 640.00 3 840.00 

17 Поли застава h 2 500.00 500.00 3 000.00 

18 Лада нива h 2 500.00 500.00 3 000.00 

19 Апарат за електрофузино 

варење ПЕ цеви и фитинга 
вар 1 700.00 340,00 2 040.00 

Напомена:  

-Код пружања услуга на раздаљини преко 5,0 km цена се увећава за трошкове превоза од 70 дин/km 

без ПДВ-а 

-Минимална сатница рада специјалног возила на одгушењу канализације за физичка лица је 15 

минута, док за правна 30 минута. 

- Наплата горе наведених услуга је 100% аванс 

 

3. Цена за детекцију квара на водоводној и топловодној мрежи 

р.бр. Категорија корисника јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 
цена са ПДВ-ом 

1 домаћинства m' 65.00 13.00 78.00 

2 правна лица m' 150.00 30.00 180.00 

3 школство и здравство m' 110.00 22.00 132.00 

Напомена:  

- У цену треба урачунати и трошкове превоза екипе по ценовнику, уколико странка не обезбеди 

превоз 

- Код пружања услуга на раздаљини преко 5,0 km цена се увећава за трошкове превоза од 70 дин/km 

без ПДВ-а 

-Наплата горе наведених услуга је 100% аванс 

-Уколико се не детектује квар, цена услуга се умањује за 30% 

-Минмална цена уплате за једну детекцију износи 960 динара са ПДВ-ом 

- ЈКП Водовод не ради детекцију на унутрашњим инсталацијама унутар објекта 

- Подносиоц захтева је у обавези да покаже тачан положај изведених инсталација, како би се 

успешно открило место хаварије  

 

4. Цена за мерење притиска и протока у водоводној мрежи 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 
цена са ПДВ-ом 

1 Мерење тренутног 

притиска у мрежи 

по 

мерењу 3 141.00 628.20 3 769.20 

2 Мерење притиска у мрежи у 

току 24h 

по 

мерењу 4 711.50 942.30 5 653.80 

3 
Мерење протока у мрежи 

по 

мерењу 
6 282.00 1 256.40 7 538.40 

Напомена:  

- Наплата горе наведених услуга је 100% аванс 
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5. Цена за превоз воде за пиће аутоцистерном до 10t 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 Превоз воде за пиће тура 7 625.00 1 525.00 9 150.00 

Напомена:  

-Код пружања услуга на раздаљини преко 5,0 km цена се увећава за трошкове превоза од 70 дин/km 

без ПДВ-а  

-Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 

-За наручених више од 5 тура дневно купцу се одобрава попуст од 20% 

- Уколико се превоз воде за пиће врши сопстевном цистерном, количина испоручене воде  ће се 

фактурисати по важећем ценовнику за категорију „остали потрошачи“, у том случају  сва 

одговорност  за квалитет воде пада на терет купаца 

 

 

6. Цена за одлагање течног отпада фекалног порекла 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 Сопственим возилом m³ 100.00 20.00 120.00 

Напомена:  

-Корисник  подноси захтев ЈКП Водовод за пружање услуге одлагања течног отпада фекалног 

порекла, са назнаком о количини коју одлаже (запремином простора за смешај фекалија) 

-Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 

-Након извршене уплате, кориснику услуге се одређује термин за одлагање течног отпада у улазну 

грађевину ЦППОВ у Богојевцу 

-Даља прерада течног отпада фекалног порекла врши се на централном постројењу за 

пречишћавање отпадних вода у Богојевцу 

-Опционо: дајемо могућност склапања уговора са коринсицима на годину дана  

 

 

7. Цена за пражњење септичких јама и одвоз фекалија 

р.бр. Категорија корисника јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(10%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 домаћинства тура 2 579.00 257.90 2 836.90 

2 правна лица тура 10 432.00 1 043.20 11 475.20 

3 школство и здравство тура 8 251.00 825.10 9 076.10 

Напомена:  

-Код пружања услуга на раздаљини преко 5,0 km цена се увећава за трошкове превоза од 70 дин/km 

без ПДВ-а 

-Купац који наручи више од 8 тура у року од 7 дана, остварују попуст од 20% на пуну цену 

-ЈКП"Водовод" са правним лицима склапа Уговор за наведене услуге на 12 месеци (минимално једна 

тура месечно) 

-Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 

-Наплата горе наведене услуге за потребе војске Србије се наплаћује одложено до 30 дана према 

потписаном уговору 

 

 

 



[4] 
 

ЈКП „Водовод“ - Лесковац, Пана Ђукића 14, 16000 Лесковац, : +381 16 245 108, +381 16 215 630 факс: +381 16 248 400,  Директор: +381 16 
234 582, Заменик директора +381 16 213 211, Фабрика воде „Горина“ +381 16 3487 266, Дежурна служба: +381 16 282 569, Служба 
канализације: +381 16 252 249, Ново постројење +381 16 234 060, Набавна служба: +381 16 215 597, web: www.vodovodle.rs, e-mail: 
office@vodovodle.rs, Текући рачун: 160-7292-25, Матични бр. 07204752, ПИБ: 100524193  

 

8. Цена за искључење и поновно прикључење постојећих корисника  

на уличну водоводну мрежу на лични захтев 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 Искључење корисника  

(без ископа) 
ком 3 118.00 623.60 3 741.60 

2 
Искључење корисника (са 

ископом) у асфалтној површини 
ком 14 116.67 2 823.33 16 940.00 

3 
Искључење корисника  

(са ископом) у зеленом појасу 
ком 8 936.67 1 787.33 10 724.00 

Напомена:  

-У цену под р.бр.1 урачуната је радна снага и возило  

-У цену под р.бр.2 урачуната је радна снага , возило, земљани радови, монтерски радови и сечење 

асфалта и поновно асфалтирање 

 -У цену под р.бр.3 урачуната је радна снага , возило, земљани и монтерски радови  

- Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 

 

 

9. Цена за поновно прикључење постојећих корисника на  

водоводну мрежу  искључених због неплаћених услуга 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 Прикључење корисника  

(без ископа) 
ком 3 118.00 623.60 3 741.60 

2 Прикључење корисника  

(са ископом) у асфалтној 

површини 

ком 14 116.67 2 823.33 16 940.00 

3 
Прикључење корисника  

(са ископом) у зеленом појасу 
ком 8 936.67 1 787.33 10 724.00 

Напомена:  

-У цену под р.бр.1 урачуната је радна снага и возило  

-У цену под р.бр.2 урачуната је радна снага , возило, земљани радови, монтерски радови и сечење 

асфалта и поновно асфалтирање 

 -У цену под р.бр.3 урачуната је радна снага , возило, земљани и монтерски радови  

- Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 
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10. Контрола изведених радова са довођењем у технички исправно стање на 

водоводном прикључку 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 Контрола  на водоводном 

прикључку Ком 

 

18 000.00 

 

3 600.00 21 600.00 

Напомена:  

- У цену је урачунат излазак екипе на терен са снимањем затеченог стања и  израдом техничке 

документације, демонтажа, монтажа и баждарење водомера уколико је већ уграђен, како би 

прикључак био усаглашен са техничким прописима 

-Ценом нису обухваћени земљани и асфалтерски радови, као и добијање сагласности и решења за 

раскопавање јавне површине и сагласност о положају подземних инсталација од имаоца јавних 

овлашћења, уколико прикључак није усаглашен са Одлуком водовода и канализације града Лесковца. 

У случају извођења ових радова, ова позиција се додатно наплаћује.  

-Ценом није обухваћена накнада за погонску спремност система, која се обрачунава и додатно 

плаћа према вашећем ценовнику 

-Ценом није обухваћена накнада за количину испоручене воде и додатно се наплаћује према важећој 

Одлуци о водоводу и канализацији града Лесковца 

 

 

11. Цена за привремено затварање воде у мрежи  

и поновно пуштање у рад 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 На уличној водоводној мрежи 
ком 3 535.00 707.00 4 242.00 

Напомена:  

-  Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 

 

 

12. Цена за обележавање инсталација уличне водоводне  

и канализационе мреже 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 Обележавање водоводних 

инсталација 
ком 4 658.00 931.60 5 589.60 

2 Обележавање канализационих 

инсталација 
ком 4 658.00 931.60 5 589.60 

Напомена:  

-  Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 

- Наведена услуга обрачунава се по захтеву трећег лица 
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13. Контрола изведених радова са довођењем  

у технички исправно стање на канализационом прикључку 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 Контрола  на канализационом 

прикључку 
Ком 12 500.00 2 500.00 15 000.00 

Напомена:  

- У цену је урачунат излазак екипе на терен са снимањем затеченог стања и израдом техничке 

документације   

-Ценом није обухваћена накнада за количину употребљене  воде и додатно се плаћа према важећој 

Одлуци о водоводу и канализацији града Лесковца 

 

 

14. Цена замене вентила у склоништу за водомер  

са искључењем воде на месту прикључка за физичка и правна лица 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 пропусни вентил Ø13 (1/2“) ком 1 415.13 283.03 1 698.16 

2 пропусни вентил Ø20 (3/4“) ком 1 516.33 303.27 1 819.60 

3 пропусни вентил Ø25 (1“) ком 2 154.33 430.87 2 585.20 

4 пропусни вентил Ø30 ком 2 187.33 437.47 2 624.80 

5 пропусни вентил Ø40 ком 3 067.33 613.47 3 680.80 

6 пропусни вентил Ø50 ком 4 151.93 830.39 4 982.32 

7 OZ Ø 50 ком 14 729.00 2 945.80 17 674.80 

8 OZ Ø 80 ком 18 436.00 3 687.20 22 123.20 

9 OZ Ø 100 ком 18 964.00 3 792.80 22 756.80 

10 OZ Ø 150 ком 25 663.00 5 132.60 30 795.60 

Напомена:  

-Наплата горе наведене услуге је 100% аванс 

-Ценом је обухваћена набавка и уградња материјала 

 

 

15. Цена за сервисирање и контролисање водомера 

р.бр. Називни пречник водомера јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 13 mm и 20 mm ком 675.00 135.00 810.00 

2 25mm и 30mm ком 970.00 194.00 1 164.00 

3 40mm ком 1 620.00 324.00 1 944.00 

Напомена:  

-Ценом услуга сервисирања и контролисања водомера није обухваћено кућиште, затварач, стакло 

водомера, због механичких оштећења, замена механизма као и услуга Оверавања и издавања 

Уверења о оверавању водомера, што се посебно зарачунава. 

- У случају пружања услуга превоза, трошкови се увећавају за 70 дин/km без ПДВ-а 

- Рок за изршење наведе услуге је 10 дана од пријема водомера у ЈКП"Водовод"Лесковац 

- Наплата горе наведене услуге је 100% аванс за физичка лица, 

- Наплата горе наведене услуге за правна лица одложено плаћање од 30 до 45 дана 
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- ЈКП“Водовод“ одобрава попуст у зависности од броја водомера који се сервисирају и контролишу 

на годишњем нивоу: 

 Од 300 до 400 водомера    2% 

 Од 400 до 600 водомера    4% 

 Од 600 до 800 водомера    6% 

 Од 800 до 1000 водомера  8% 

 Преко 1000 водомера       10% 

 

 

16. Цена за прежиговање водомера 

р.бр. Називни пречник водомера јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 13 mm и 20 mm ком 284.14 56.83 340.97 

2 25mm и 30mm ком 375.00 75.00 450.00 

3 40mm ком 458.33 91.67 550.00 

Напомена:  

- Наплата горе наведе услуге је 100% аванс 

 

 

17. Цена за оверавање водомера 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 Оверавање водомера 

 од 13 mm до 30 mm ком 110.00 22.00 132.00 

2 Оверавање водомера 

 од 40 mm ком 160.00 32.00 192.00 

3 Издавање уверења 

 о оверавању водомера ком 100.00 20.00 120.00 

Напомена:  

- Наплата горе наведе услуге је 100% аванс 

 

 

18. Цена прикључка потрошача на водоводну мрежу 

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 обухваћено и обезбеђивање дозволе за раскопавање улице коју издаје надлежна Градска 

управа, 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 уз постојања могућности отплате на више месечних 

рате у складу са одлуком надзорног одбора предузећа. 

Уколико се не испоштује динамика плаћања купац се искључује са мреже. 
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19. Цена прикључка потрошача на канализациону мрежу 

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 је обухваћено и обезбеђивање дозволе за раскопавање улице коју издаје надлежна Градска 

управа, 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 уз постојања могућности отплате на више месечних 

рате у складу са одлуком надзорног одбора предузећа. 

Уколико се не испоштује динамика плаћања купац се искључује са мреже. 

 

 

20. Цена за издвајање водомера у посебној шахти 

Ценом је обухваћено издвајање водомера  у посебној водомерној шахти са уградњом вентила за 

сваког корисника  испред регулационе линије .  

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. 

Ценом је обухваћено и обезбеђивање дозволе за раскопавање улице коју издаје надлежна Градска 

управа, 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 уз постојања могућности отплате на више месечних 

рате у складу са одлуком надзорног одбора предузећа. 

Уколико се не испоштује динамика плаћања купац се искључује са мреже. 

 

 

21. Цена административних трошкова за извршење услуга (уверења, мишљења, 

информације, решења и сл.) и пријем и обрада техничке документације 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 
физичка лица 

по 

захтеву 
810.00 162.00 972.00 

2 
правна лица 

по 

захтеву 
810.00 162.00 972.00 

Напомена:  

- Наплата горе наведе услуге је 100% аванс 
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22. Цена за давање техничког решења за прикључење на водоводну и 

канализациону мрежу 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 
физичка лица 

по 

захтеву 
810.00 162.00 972.00 

2 
правна лица 

по 

захтеву 
2 480.00 496.00 2 976.00 

Напомена:  

- Наведена услуга се обрачунава у оквиру спецификације материјала и радова на 

водоводном/канализационом прикључку 

 

23. Цена издавања услова  за прикључење објекта 

на водоводну и канализациону мрежу за израду пројектне документације 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 физичка лица  

за стамбене објекте 

по 

захтеву 
2 000.00 400.00 2 400.00 

2 физичка лица  

за пословне и стамбено-пословне 

објекте 

по 

захтеву 
3 000.00 600.00 3 600.00 

3 правна лица  

за стамбене, пословне и стамбено-

пословне објекте 

по 

захтеву 
5 000.00 1 000.00 6 000.00 

4 линијски инфраструктурни 

објекти 

по 

захтеву 
8 000.00 1 600.00 9 600.00 

Напомена:  

- Након извршене услуге испоставља се рачун надлежном органу градске управе и инвеститору 

 

24. Цена накнаде за погонску спремност система  

за све категорије корисника 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

санитарна вода 

1 за стамбене објекте етажа 1 500.00 300.00 1 800.00 

2 за пословне објекте l/s 51 750.00 10 350.0 62 100.00 

3 колективно становање l/s 27 600.00 5 520.00 33 120.00 

4 школство и здравство l/s 3 450.00 690.00 4 140.00 

противпожарна вода 

1 за пословне објекте l/s 51 750.00 10 350.0 62 100.00 

2 колективно становање l/s 51 750.00 10 350.0 62 100.00 

3 школство и здравство l/s 25 875.00 5 175.00 31 050.00 
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Напомена: 

-Одржавање погонске спремности система значи да ЈКП „Водовод “ Лесковац има обавезу да 

континуирано обезбеди адекватан притисак и квалитет воде у водоводној мрежи за санитарне и 

противпожарне потребе. Погонска спремност система мора бити обезбеђена свих 24 часа дневно, 

за све потрошаче, без обзира на количину произведене и испоручене, односно потрошене воде.  

-Уколико у пројекту није срачуната количина воде за санитарне потребе, прорачун се врши по 

формули Q=0.25∑ЈО у l/s, а противпожарна вода са рачуна за 1 унутрашњи хидрант 2.5 l/s, а за 

спољашњи 5.0 l/s  

-Накнада за противпожарну воду обрачунава се тако што се узима 20% од укупне количине 

потребне воде по пројекту за противпожарну заштиту 

-Накнада за погонску спремност система плаћа се при прикључењу објекта на водоводну мрежу у 

оквиру спецификације материјала и радова 

-Корисници који су већ прикључени на водоводну мрежу али врше реконструкцију , доградњу или 

адаптацију својих објеката плаћају накнаду при издавању тражених услова. 

 

 

 

25. Цена услуге узимања узорака,  транспорт и  

достава у овлашћену лабораторију 

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 правна лица узорак 3 141.00 628.20 3 769.20 

Напомена:  

-У цену треба додати цене анализе узорка у овлашћеној лабораторији са стручним мишљењем 

-Код пружања услуга на раздаљини преко 5,0 km цена се увећава за трошкове превоза од 70 дин/km 

без ПДВ-а 

- Наплата горе наведе услуге је 100% аванс 

 

 

26. Цена услуге за снимање ТВ опремом  

р.бр. Опис јед.мере 
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(20%) 

цена са ПДВ-

ом 

1 Снимање камером h 6 000.00 1200.0 7 200.00 

Напомена:  

-Код пружања услуга на раздаљини преко 5,0 km цена се увећава за трошкове превоза од 70 дин/km 

без ПДВ-а 

- Наплата горе наведе услуге је 100% аванс 

- Минимална сатница рада на снимању  канализације за физичка лица је 30 минута, док за правна 60 

минута 

- ЈКП Водовод не ради детекцију на унутрашњим инсталацијама унутар објекта, на профилима од 

Ø50 до Ø300 

- Подносиоц захтева је у обавези да покаже тачан положај изведених инсталација, како би се 

успешно открило место хаварије 

- Пре снимања камером неопходно је претходно чишћење канализационе мреже 

- Ценом је обухваћена израда записника 

 

 

 




