
ЦЕНОВНИК 

ЈКП “БАДЊЕВО” НЕГОТИН 
са применом 04.03.2022 

 
Цена услуга на водоводним инсталацијама 

Стални и привремени прикључак за физичка лица Ø ½ ако је улична мрежа следећих пресека 

Врста услуге Цена 

- од ½ до 50 мм 12.500,00 

- од 80мм 13.200,00 

- од 100 мм 13.500,00 

- од 150 мм 14.500,00 

- од 200 мм 16.000,00 

- од 300 мм 18.000,00 

Стални и привремени прикључак за физичка лица Ø ¾ ако је улична мрежа следећих пресека 

- од ¾ до 50 мм 20.000,00 

- од 80мм 20.000,00 

- од 100 мм 20.000,00 

- од 150 мм 20.000,00 

- од 200 мм 25.000,00 

- од 300 мм 30.000,00 

Прикључак за доградњу у стамбеним јединицама са више станова 25.000,00 

Стални и привремени прикључак на водоводну мрежу за правна лица, предузећа, пословне и 

производне објекте.  
42.000,00 

Прикључак стамбене зграде са више станова (обрачунава се по стану) 

- на водоводну мрежу 

- на канализациону мрежу 

10.000,00 

7.000,00 

Стални и привремени прикључак на канализациону мрежу 

- за физичка лица 

- за правна лица, предузећа, пословне и производне објекте 

 

18.000,00 

37.000,00 

Прикључак на канализациону мрежу доградњу у стамбеним јединицам са више станова 15.000,00 

Испорука и уградња водомера приликом давања прикључка 

Водомер 1/2 са холендерима 3.900,00 

Водомер 3/4 са холендерима 4.500,00 

Водомер 1” са холендерима 6.500,00 

Водомер 5/4 са холендерима 7.000,00 

Водомер 6/4 са холендерима 10.500,00 

Водомер Ø 50 34.000,00 

Водомер Ø 80 42.000,00 

Водомер Ø 100 44.000,00 

Напомена:  

На ове цене се додају цене рада машине, употребе аутомобила, излазак стручног лица на терен, затварање 

мреже. Ако је подносилац захтева за прикључак обезбедио водомер, уградња се наплаћује по радном сату 

 Демонтажа и монтажа вентила: 

- ½" - 1" 1500,00 

- 1" – 6/4" 1500,00 

- Ø 50мм – Ø 100мм 2500,00 

- преко Ø 100мм 4000,00 

Напомена: На ове цене се додаје цена употребе возила 

Постављање паушалне везе:  

- ½" - 1" 1.500,00 

- 1" – 6/4" 1.500,00 

- Ø 50мм – Ø 100мм 2.500,00 

- преко Ø 100мм 4.000,00 



Напомена: На ове цене се додаје цена употребе возила 

Затварање и отварање мреже због интервенција или давања прикључка (са коришћењем возила) 2000,00 

Искључење са водоводне мреже због неизмирених обавеза или других разлога, и поновно прикључење: 

- за физичка лица 16.000,00 

- за правна лица и пословне објекте 30.000,00 

Напомена: На ове цене се додаје цена рада машина, употребе возила и затварање мреже 

Излазак стручног лица на терен ради: 

- утврђивање могућности прикључка, давање услова и упутства за извођење прикључка и опис 

материјала потребног за ираду прикључка 

 2.100,00 

Давање писмене сагласности о могућности  прикључења на водовод и канализацију 2.000,00 

- радни сат на отпушењу канализације 1.500,00 

- за узорковање воде 2.000,00 

- излазак на терен и утврђивање могућности уградње сопственог водомера у оквиру заједничког 

водомера 

2.000,00 

Коришћење возила за претходне радове ради превоза алата, материјала и радне снаге: 

- за град Неготин 1.500,00 

- за Милошево и Самариновац, Буково, Бадњево 1.600,00 

- за Душановац и Прахово, Мокрање 2.000,00 

- за Михајловац, Дупљане, Рогљево, Смедовац, Александровац, Слатина, Штубик, Шаркамен, 

Ковилово 

2.200,00 

- за Кобишницу Србово 1.800,00 

- Црномасница, Вратна, Поповица 2.500,00 

 

 

ЦЕНЕ РАДА МАШИНА  

 

Врста услуге        
Јед. 

Мере    
Цена 

- рад камиона час 6.000,00 + 80,00 дин/км 

- рад камиона са платформом час 6.000,00 + 80,00 дин/км 

- извожење фекалија цистерном за физичка лица ком  6.000,00 + 80,00 дин/км 

- рад ровокопача   час 7.500,00 + 80,00 дин/км  

- рад каналокопача до 0,5м дубине м 120,00 + 80,00 дин/км  

- рад каналокопача до 1,00 м дубине м 185,00 + 80,00 дин/км  

- извожење фекалија цистерном за правна лица ком  8.000,00 + 80,00 дин/км 

- рад компресора час 7.000,00 + 80,00 дин/км  

- рад пумпе за црпљење воде Хонда час 1.690,00 + 80,00 дин/км 

 рад машине за пробијање отвора саобраћајница пречника отвора  

 до Ø 100 м 

 преко Ø 100 м               

час 
9.000,00 

9.000,00 

- рад булдожера у Неготину час 7.500,00 

- цистерна за воду ком  7.500,00  + 80,00дин/км 

- рад косачице м² 9 + 80,00 дин/км 

- рад трактора са и без приколице час 2.430,00 + 80 дин/км 

- коришћење бине са монтажом и превозом бине и радника  
    90.000,00 + 100,00 дин 

/км 

- машина за сечење асфалта мˊ 600,00 

- детекција цурења воде  на водоводној мрежи час 6.000,00 

- уређај за разбијање асфалта (хилти)     час 1.600,00 

- Рад специјалног возила – Канал Џет     ком 12.000,00 + 80,00 дин / км 



ЦЕНЕ РАДА РАДНИКА 

 
Назив  Јед. Мере Цена 

Машинбравар час 1.150,00 

Вариоц час 1.150,00 

Електричар час 1.150,00 

Аутоелектричар час 1.150,00 

Аутомеханичар час 1.150,00 

Котлар час 1.150,00 

Водоинсталатер час 1.150,00 

Грађевинар час 1.150,00 

Помоћни радник час 960,00 

Радник на гробљу час 960,00 

 
 

ЦЕНЕ УСЛУГА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

 
Врсте услуге Јед. Мере Цена 

Цене услуга на спортским објектима: 

Коришћење Хале спортова за рекреацију сат   3.127,00 

Oдигравање утакмица  сат 9.221,00 

Закуп Хале спортова за концерте сат 24.456,00 

Закуп Хале спортова за тренинге сат 1.823,00 

Закуп Хале спортова за хуманитарне сврхе сат 9.682,00 

Свако друго коришћење Хале спортова: 

- са гледаоцима сат 19.448,00 

- без гледаоца сат 8.507,00 

Закуп земљишта на градском стадиону (дневно) м² 50,00 

 

 

ЦЕНЕ УСЛУГА ОПШТЕ СЛУЖБЕ 

 
 

Врсте услуга Јед.мере Цена 

Услуге делатности 

Подношење захтева по захтеву 150,00 

Поступак по захтеву-излазак комисије на терен по изласку  1.000,00 

Издавање преписа уговора,решења и сл. по страници 150,00 

Фотокопија разних докумената по страници 30,00 

Препис фактуре по фактури  500,00 

Издавање мишљења, услова и др. по предмету 1.500,00 

Штампање спискова финансијске картице  по листу 150,00 

Услови у оквиру обједињене процедуре за објекте А и Б категорије по предмету 3.000,00 

Услови у оквиру обједињене процедуре за објекте В и Г категорије по предмету 15.000,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕНЕ УСЛУГА РЈ ГРЕЈАЊА 
 

Врсте услуга Јед.мере Нова цена 

Прикључак за новог корисника грејања у стамбено – пословним зградама 

- физичка лица  m² 200,00 

- установе m² 300,00 

- привреда m² 300,00 

Цена рада – услуга на одржавању система грејања   

- искључење са система грејања m² 200,00 

- пражњење, пуњење и озрачивање мреже 
по 

интервенцији 
1800,00 

- рад на поправкама или замена арматуре на грејном систему по сату 1150,00 

- прање и испирање радијатора са демонтажом и монтажом  по комаду 2000,00 

- монтажа радијатора на конзоле и повезивање по комаду 1000,00 

- демонтажа радијатора са конзола и цеви по комаду 1000,00 

- постављање новог радијатора – грејног тела са извођењем 

инсталација 
по комаду 4500,00 

- демонтажа радијаторског ребра – блока по комаду 700,00 

- монтажа радијаторског ребра, повећања броја ребара-блока по комаду 700,00 

- замена радијаторског вентила – навијака по комаду 700,00 

- замена или монтажа о одзрачених славиница-чепова по комаду 400,00 

 

 

ЦЕНА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, ЗГРАДА И УЛАЗА 

 
 

Врсте услуга Јед.мере Цена 

Свакодневно чишћење улица m² 0,75 

Поливање уличних површина цистерна 5.800,00 

Чишћење отворених земљишних канала м 100,00 

Чишћење отворених бетонских канала м 120,00 

Чишћење затворених бетонских канала м 600,00 

Чишћење пропуста, сливника и цеви од наноса муља, земље, песка итд. ком  1.500,00 

Чишћење улаза зграда, степеништа по површине стамбеног простора m² 8,00 

 

 

ЦЕНЕ УСЛУГА ПРИКЉУЧКА НА ТОПЛОВОДНУ ИНСТАЛАЦИЈУ 

 

 

Врсте услуге   Јед. мере Цена 

Станови ( физ.лица) м² 503,00 

Установе м² 755,00 

Привреда м² 755,00 

 

 

ЦЕНЕ ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА 

 

Врсте услуга Јед. мере Цена 

 Израда гробница са 1 гробним местом ком 98.596,50 

 Израда гробница са 2 гробна места ком 131.458,50 

 Израда ивичњака за 1 гробно место са једним редом блокова ком 24.646,50 



 Израда ивичњака за два гробна места са 1 редом блокова ком 36.151,50 

 Један ред блокова за 1 гробно место ком 1.939,50 

 Имитација за 1 гробно место са 1 редом блокова ком 31.222,50 

 Имитација за два гробна места са 1 редом блокова ком 47.652,00 

 Један ред блокова за два гробна места ком 2.623,50 

Бетонирање око гробнице m² 2.761,50 

 Сакупљање посмртних остатака после саобраћајног удеса ком 9.122,00 

 Накнада за ексхумацију лешева у гробницама и капелама: 

 до 5 година старости леша 

 преко 5 година сарости леша 

ком 
           14.604,00 

            10.950,00 

        Накнада за ексхумацију леша из осталих гробних места  

(имитација и обичан гроб): 

 до 5 година старости леша 

 преко 5 година старости леша 

ком 
21.907,00 

18.257,00 

Измештање старих споменика и постављање ком 1.841,00 

Дезинфекција возила ком 1.640,00 

 Прихват покојника са места несреће ком 5.475,00 

 Црпљење воде из гробница: 

 ако је гробница празна 

 ако има лешева 

ком 
5.475,00 

10.950,00 

 Накнада за издавање дозволе за рад правном лицу ком 3.846,00 

-Накнада за рад трећих лица на гробљу: 
-постављање споменика до 1,2 м ширине 

ком 882,00 

- постављање споменика преко 1,2 м ширине ком 1.323,00 

Облагање породичне гробнице и имитације мермером, гранитом, 

терапластом, мермерпластом, вештачким каменом 

ком 3.308,00 

Облагање самице и имитације ивичњака мермером, гранитом, 

терапластом, мермерпластом, вештачким каменом 
ком 2.756,00 

Постављање ограде, столова, клупа ком 882,00 

Изградња породичне гробнице ( само рег.правна лица за ту врсту 

делат.) 
ком 11.025,00 

Постављање ограде, столова, клупа ком 882,00 

Изградња самице, ивичњака , имитација самице и породичне гробнице ( само 

рег.правна лица за ту врсту делатности) 

ком 7.166,00 

Остали накнадни послови који нису обухваћени овог предлога ком 1.103,00 

 

 

ЦЕНЕ УСЛУГА ЗЕЛЕНЕ И РОБНЕ ПИЈАЦЕ 

 

Врста услуга Јед.мере Цена 

Такса за продају пољоприв.произ. на тезги дневно 129,00 

Закуп земљишта испред локала по дужном метру месечно 1050,00 

Такса за коришћења тезги за продају сира, кора и производа од брашна дневно 184,00 

Робна пијаца: 

Дневна наплата по тезги за држављање Србије дневно 129,00 

Дневна наплата по тезги, за стране држављање дневно 129,00 

Цене услуга зелене и робне пијаце такса за продају аутомобила, купуса и 

лубеница на паркингу код Зелене пијаце 

дневно 129,00 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНЕ САДНИЦА ДРВЕЋА И ЦВЕЋА 

 
Врста услуге Јед. мере Цена 

Четинари - саднице   

- Скајрокет ком 1000,00 

- Смрча ком 700,00 

- туја ком 700,00 

Лишћари- саднице   

- украсна јабука ком 800,00 

- липа велика ком 1500,00 

- колеуптера ком 800,00 

- каталпа ком 800,00 

- гинко ком 800,00 

- магнолија ком 700,00 

- албиција ком 800,00 

- сантолина ком 150,00 

- платан ком 800,00 

- сибирски брест ком 800,00 

- спиреа ком 150,00 

- украсно шибље ком 150,00 

- форзиција ком 300,00 

Саксијско цвеће   

- филадредон, адам, фикус ком 250,00 

- фикус: 

до 50 цм висина ком 250,00 

- 50 – 80 цм ком 500,00 

- 80-100 цм ком 800,00 

преко 150 цм висине ком 1.500,00 

алоја, кала,аспарагус,папрат,фикус,бенџамин, амарилис, 

аспидриста,шефлера,дифенбахија, јапанско дрво, абутилон,хибискус 

ком 
250,00 

- шимшир ком 350,00 

- грчки босиљак ком 100,00 

- гузманија ком 150,00 

- пеперонија,хлорофитун, пилеа,вод.палма,кливија ком 150,00 

- рузмарин, лаванда ком 150,00 

- мушкатла, солунац, слоново уво, хедера, синдаптус, украсна трава, лозице, 

шећерак, минђушице, сингонијум, љубичица, кућна срећа, рео, 

сансеверија исл. 

ком 

150,00 

Резано цвеће 

ружа ком 50,00 

 

НАПОМЕНА: Цене су без обрачунатог ПДВ-а. 
 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН 
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