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ИНФОРМАЦИЈА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ О ПОТРЕБНОМ НИВОУ ЦЕНА ВОДЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА 

 
 

Јавно комунално предузеће „Водовод и канлизација“ примењује цену воде, 
канализације и пречишћавања отпадних вода која је усвојена на Надзорном одбору Одлуком 
број IV/2 oд 23.11.2020. године, са применом од 1.1.2021. године. на коју је сагласност дала 
Скупштина града Крагујевца, доносећи Решење о давању сагласности на Одлуку о цени 
воде, канализације и пречишћавања отпадних вода по категоријама потрошача Јавно 
комуналног предузећа „Водовод и канлизација“ Крагујевац број 023–251/20-I од 16.12.2020. 
године. 

 
У протеклом времену низ параметара, који утичу на утврђивање цена услуга које ЈКП 

“Водовод и канализација” Крагујевац пружа грађанима и привреди града Крагујевца је 
неминовно промењен, односно дошло је до значајног повећања цена материјала за израду, 
а посебно хемикалија које учествују у процесу производње здраве пијаће воде на 
производним системима предузећа. Веома је важно напоменути сталне најаве повећања 
цене електричне енергије, која утиче у великом проценту на трошкове производње воде. 
Тако одређен ниво цена у протеклом временском периоду није омогућавао одрживост  
система за производњу и дистрибуцију воде, система фекалне канализације као и система 
за пречишћавање отпадних вода.  Постојећи ниво цена комуналних услуга био је довољан 
само за хаваријска одржавања система и за минимална улагања у занављање опреме која 
је пројектована и уграђена у системе пре више од 40 година и која неминовно захтева 
реконструкцију и занављање. 

 
Активна политика цене пијаће воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода треба 

да се заснива на дугорочној стратегији развоја одрживог пословања са циљем постепеног 
повећања цена, како би се успоставила билансна равнотежа између остварених прихода и 
расхода. 

 
Аргумент повећања цене воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода је да би 

ценом требало спречити прекомерно и ненаменско трошење питке воде као природног 
ресурса, што има за последицу да се систем водоснабдевања доводи до рада на граници 
издржљивости капацитета, што је посебно изражено у летњем периоду када долази до 
преоптерећења система и великог броја кварова на мрежи и већег утрошка електричне 
енергије. 

 
У времену када многи градови у Србији остају без питке воде, због нерационалног 

трошења овог природног ресурса његова цена би свакако морала бити мера за очување 
питке воде за будуће генерације. 

 
Користећи светска искуства, као и искуства већег броја водовода у Републици Србији, 

као критеријум за коришћење индикатора перформанси одрживих услуга, које у свом раду, 
између осталих, користи и Светска банка, користи се индикатор да укупни месечни трошак 
домаћинства за комуналне услуге не прелази 3% просечног примања домаћинства – кућног 
буџета како исти не би представљали значајније оптерећење породичног буџета. 

 
Имајући у виду чињеницу да последњи објављени податак Републичког завода за 

статистику о просечној нето заради за месец март 2022. године износи 74.664 динара, а да 
просечни месечни рачун за једно домаћинство, према сада важећим ценама износи 1.096,56 
динара (са ПДВ-ом) то значи да је учешће овог трошка у породичном буџету, под 
претпоставком да у домаћинству ради само један запослени, представља 1,47% породичног 
буџета.  

 
 
 
 



Садашња цена воде, канализације и пречишћавања отпадних вода, имајући у виду 
све услове пословања, као и ниво просечне нето зараде, пре свега представља социјалну, а 
не економску категорију и као таква не омогућава дугорочно одржавање квалитета услуга 
водоснабдевања. Потребан је такав ниво цене услуга који треба да омогући покриће свих 
оперативних трошкова, трошкова редовног пословања, али и обнову самих производних и 
дистрибутивних капацитета. 

 
Посебно треба напоменути да су системи за производњу воде у граду Крагујевцу 

изграђени пре више десетина година, а да је најмлађи производни систем пуштен у рад 
1984. године. У читавом овом протеклом периоду нису вршена значајнија улагања у 
ревитализацију, реконструкцију и осавремењавање система. 

 
На основу захтева Светске банке, која напомиње да је цена воде социјална, а не 

економска категорија, неопходно је достизање економске цене воде од 1,35 евра по м3, што 
би довело до обезбеђења квалитетне воде и континуитет улагања у инфраструктуру, у циљу 
побољшања квалитета и квантитета водоснабдевања. 

 
Са становишта цена код других водовода, у Републици Србији - укупно 52 водовода 

(по подацима КОМДЕЛ-а из месеца априла 2022. године), просечна цена производње и 
дистрибуције воде износи 54,12 динара и за скоро 10% је већа од цене у ЈКП “Водовод и 
канализација“ Крагујевац. ЈКП „Водовод и канализација“ се налази на 37. месту по цени воде 
за грађане, а на 35. месту по цени воде за привреду од 52 посматрана водовода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           



                     
                             АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ 
 
Остварени приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода за 

2021. годину, по садашњим ценама, приказан је у  наредном табеларном прегледу: 
 

                ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ВОДЕ,  
ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА  

     ПО САДАШЊИМ ЦЕНАМА ЗА ПЕРИОД I – XII 2021. ГОДИНЕ 

I ВОДА:      

КАТЕГОРИЈА  
ПОТРОШАЧА 

КОЛИЧИНЕ 
I – XII 2021 

(у м3) 

Садашња 
цена 

ПРИХОД 
(у дин) 

I категорија 7.477.572 49,48 369.990.263  
II категорија - локали 1.009.332 92,70 93.565.076  
Баточина I категорија 319.373 49,48 15.802.576Грађани 

Баточина II категорија-
локали 

6.988 92,70 647.788  
Свега грађани 8.813.265  479.905.703  
I категорија ( школе, орг. Из 
области културе, здравства 
и физичке културе) 

531.652 49,48 26.306.141
 

II категорија - локали 1.540.199 92,70 142.776.447
Привреда 

Баточина II кат. -локали 25.846 92,70 2.395.924  
Свега привреда 2.097.697  171.478.512  

Свега вода Крагујевац 10.910.962  651.384.215  
ЈКП „Комуналац“ Кнић 27.596 47,65 1.314.949  

 
Баточина - Рогот 1.200 66,43 79.716  

Свега вода спољни потрошачи 28.796  1.394.665  

УКУПНО ВОДА 10.939.758  652.878.880  
      
      

II ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА:   

КАТЕГОРИЈА  
ПОТРОШАЧА 

КОЛИЧИНЕ 
I – XII 2021 

(у м3) 

Садашња 
цена 

ПРИХОД 
(у дин) 

 
I категорија 6.890.924 33,18 228.640.858  
II категорија - локали 230.022 61,96 14.252.163
Баточина I категорија 128.372 16,59 2.129.691Грађани 
Баточина II категорија -
локали 

5.541 30,98 171.660  
Свега грађани 7.254.859  245.194.373  
I категорија ( школе, орг. Из 
области културе, здравства 
и физичке културе) 

1.376.453 33,18 45.670.710
 

II категорија - локали 518.163 61,96 32.105.379
Привреда 

Баточина II кат. -локали 24.357 30,98 754.580  
Свега привреда 1.918.973  78.530.669  

УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ И 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

9.173.832  323.725.042

 

УКУПАН ПРИХОД I + II 976.603.922  



        
  
 

                                  ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ, 
                           ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА 

                               ПО САДАШЊИМ ЦЕНАМА ЗА ПЕРИОД I – XII 2021. ГОДИНЕ 
 
      
    Трошкови производње воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода 

Редни 
број 

ПОЗИЦИЈА 
Трошкови 

по м3 у 
динарима

УКУПНИ ТРОШКОВИ % 

 ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ 17,45 206.131.002 16,24 

1 Материјал за основну делатност 7,01 82.823.802 6,52 

2 
Електрична енергија на ПП и 
ЦППОВ 

8,46 99.949.409 7,87 

3 Трошкови горива и мазива 1,98 23.357.792 1,84 

 ФИКСНИ ТРОШКОВИ 90,00 1.063.298.175 83,76 

4 Персонални трошкови 57,06 674.144.160 53,11 

5 Амортизација 9,03 106.698.049 8,41 

6 Остали фиксни трошкови 23,91 282.455.967 22,25 

 УКУПНИ ТРОШКОВИ 107,44 1.269.429.178 100,00

        
     Остварени приходи у 2021. години не омогућавају покриће остварених расхода у истом периоду, па 
је предузеће по том основу остварило губитак у пословању у износу од 292.825.526 динара. 
 

УКУПАН ПРИХОД 976.603.922 

УКУПНИ ТРОШКОВИ 1.269.429.178 

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ОСТВАРЕНИХ 
ПРИХОДА И ОСТВАРЕНИХ 
РАСХОДА У ПЕРИОДУ  
I – XII 2021. ГОДИНЕ 

292.825.526 

 
 Приход од основне делатности ( фактурисани кубици помножени са ценом воде, одвођења и 

пречишћавања отпадних вода) покрива 70% расхода, тако да је евидентно да је, и у 2021. години, 
требало увећати цену воде и канализације за 30% чиме би омогућили само покриће основних 
трошкова за производњу и дистрибуцију воде и отпадних вода.  

 
   У оквиру расхода налазе се сви расходи који се односе на обављање основне делатности, као и 
амортизација, која би требало да буде један од најзначајнијих елемената инвестиционих активности.  
 
 Главни и основни губитак из редовног пословања су ниски приходи изазвани неадекватном 
ценом воде. Цена воде у низу претходних година није покривала цену коштања. Морамо напоменути да 
ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац своје пословање финансира само из сопствених извора, тј.од 
прихода које остварује кроз обављање своје основне делатности. 
 
     У структури трошкова, претежно су заступљени фиксни трошкови који нису директно зависни од 
количине произведене воде и одвођења отпадних вода.        
      Фиксни трошкови у укупним трошковима учествују са 83,76%.  
      Варијабилни трошкови у укупним трошковима учествују са 16,24%. Варијабилни трошкови су 
трошкови који зависе од количине прерађене воде и одвођења отпадних вода.  
 
 
 
 



 
 
 
 
                                           АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ 
 
 
 С обзиром на то да су цене комуналних услуга контролисане, а не економске, долази до разлике 
између цена улазних компоненти и цена комуналних услуга које ЈКП „Водовод и канализација“ пружа, 
што је довело до губитка у пословању у 2021. години. 
           Очекивано поскупљење струје и енергената изазива огромну забринутост, јер и са постојећим 
ценама је тешко одржање ликвидности, с обзиром да су цене наших производа и услуга далеко од 
економских. 
            У 2022. години долази до још већег повећања цена улазних елемената неопходних за обављање 
делатности снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода. Током године цене 
сировина за производњу воде су вишеструко увећане (нпр. цена хлора по килограму је са 99,00 динара 
увећана на 110,00 динара по килограму, цена кисеоника по килограму је са 21,40 динара, увећана на 
24,40 динара, цена алуминијум сулфата по килограму је са 25 динара, увећана на 27 динара, цена 
анјонског флокуланта по килограму је са 298 динара,увећана на 512 динара...). 
 
Упоредни преглед јединичних цена хемикалија и горива 

Јединична цена 
(без ПДВ-а) у динарима 

Предмет набавке 
Једини
ца мере 2020. 

година 
2022. 

година 

Процентуално 
повећање 

јединичне цене 

Течни хлор кг 99 110 11% 

Алуминијум-сулфат кг 25 27 8% 

Течни кисеоник кг 21,40 24,40 14% 

Анјонски флокулант кг 298 512 72% 

Гориво лит 119 206,2 73% 

 
 
   Постојећи степен дотрајалости водоводних и канализационих линија, као и прикључака је такав 
да захтева значајан ниво инвестиционих улагања како би систем могао континуирано да функционише. 
Велики број пуцања на дотрајалим цевоводима изазива високе трошкове одржавања водоводних 
линија и утиче на непоузданост водоснабдевања у деловима града у којима су заступљене те 
водоводне линије. Трошкови материјала за одржавање се односе на утрошак материјала за 
одржавање који је неопходан током целе године  за санацију кварова на водоводним и канализационим 
линијама. Цена водоводног материјала која је неопходна за одржавање водоводних и канализационих 
линија, као и прикључака је порасла од 20% до 70%. 
 
   Значајна ставка је и потрошња горива за транспортна средства, грађевинске машине и 
специјална возила које користе службе водовода приликом интервенција екипа на терену за санирање 
кварова на мрежи. С обзиром на поремећаје на светском тржишту енергената који утичу и на наше 
тржиште дошло је до скока цена горива и мазива (нпр. уговорена цена евро дизела из новембра 2020. 
године је 119,00 динара, а последња фактурисана цена по литру евро дизела је 206,20 динара, што је 
пораст цене од 73%). 
 
   Варијабилни трошкови зависе и од цене електричне енергије чије је учешће у овим трошковима 
48,49% по садашњим ценама. ЈКП „Водовод и канализација“ спада у категорију већих потрошача. У 
укупном  утрошку електричне енергије предузећа, водоснабдевање учествује са 89%. Већи део воде се 
дистрибуира уз интензивно коришћење пумпи, које раде на електрични погон. Снабдевање 
електричном енергијом се обезебеђује уговором који се закључује са дистрибутером након поступка 
јавне набавке. Према најављеном оквирном споразуму цена електричне енергије ће износити 75 еur по 
MWh, што ће условити да укупан трошак буде виши за, минимум, 40% у односу на садашњи трошак 
електричне енергије. 
 
        Анализу раста трошкова електричне енергије и утицаја на цену воде за пиће, радило је и пословно 
удружење комуналних предузећа КОМДЕЛ, за 26 водовода у Републици Србији, према чијим подацима 
је утврђено да су уговорене цене, за текућу годину, више од планираних за чак 87%.  
 



 
 
 
   Додатна отежавајућа околност је повећање зарада које се обрачунавају и исплаћују у складу са 
Колективним уговором који је потписан у августу 2019.године, а примењује се од 01.јануара 
2020.године, који подразумева обрачун зарада у складу са минималном ценом рада коју објављује 
Социјално економски савет и која се коригује једном годишње, чије увећање износи, год око 10%. 
 
   Од почетка пандемије услед ширења корона вируса COVID-19, а наставило се са кризом у 
Украјни, у целом свету дошло је до поремећаја у раду великог броја предузећа што за последицу има 
умањену испоруку воде великим потрошачима и неизвесно је до којег обима може имати утицај на 
финансијско стање предузећа и резултате пословања у будућности.  
            
         С обзиром на наведене околносности, и под условом да цене улазних инпута остану на 
садашњем нивоу Предузеће ће за првих шест месеци 2022. године остварити губитак од најмање 
130.000.000 динара. 
 
         Да би се покрили сви трошкови пословања, потребна је цена воде и канализације ( без ПДВ-а), за 
становништво, у износу од 114,90 динара, а садашња цена износи 82,66 динара. 
 Када се трошкови сведу на кубик фактурисане воде, види се да би потребна цена воде била 68,78 
динара, а  за кубик фактурисане канализације и пречишћавања отпадних вода, потребна цена била  
46,12 динара. 
   Потребна цена воде и услуга канализације, за привреду, износи 214,97 динара, а садашња цена 
износи 154,66 динара . Када се трошкови сведу на кубик фактурисане воде, види се да би потребна 
цена воде била 128,85 динара, а  за кубик фактурисане канализације и пречишћавања отпадних вода, 
потребна цена била 86,12 динара. 
 
           Након израде Годишњег извештаја о пословању предузећа за 2021. годину, урађена је анализа 
цена комуналних услуга на основу података из биланса успеха за наведени период. Диспаритет цене 
коштања и продајне цене условио је губитак у пословању што оправдава неопходност повећања цена 
комуналних   услуга. 
           Поређењем укупних прихода и трошкова за посматрани период, утврђено је да су остварени 
приходи мањи за 30% од остварених расхода. Имајући у виду раст цена улазних инпута, под условом да 
остану на нивоу почетка јуна 2022. године, а у циљу достизања потребног  нивоа прихода из којих треба 
вршити надокнаду свих трошкова у области производње и дистрибуције пијаће воде, прикупљање и 
пречишћавање отпадних вода неопходно је извршити повећање цена ових услуга за најмање 39% у 
односу на постојећи ниво цена. 
 
         Наведена корекција цена омогућава само покривање основних трошкова водоснабдевања, а не 
омогућава улагање у  модернизацију процеса производње. 
 
 
Очекивано повећање цена неће бити довољно за покриће трошкова пословања предузећа с обзиром да 
је примена новог ценовника, уважавајући све законске прописе, могућа тек од августа 2022. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ВОДЕ, 

                              ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА 
                                                               ПО ПРЕДЛОЖЕНИМ ЦЕНАМА  
 
I ВОДА      

КАТЕГОРИЈА  
ПОТРОШАЧА 

КОЛИЧИНЕ 
(у м3) 

Предложена 
цена 

ПРИХОД 
(у дин) 

I категорија 7.477.572 68,78 514.307.402  
II категорија - локали 1.009.332 128,85 130.052.428  
Баточина I категорија 319.373 68,78 21.966.475

Грађани 

Баточина II кат. -локали 6.988 128,85 900.404  
Свега грађани 8.813.265   
I категорија ( школе, орг. Из 
области културе, здравства 
и физичке културе) 

531.652 68,78 36.567.025
 

II категорија - локали 1.540.199 128,85 198.454.641
Привреда 

Баточина II кат. -локали 25.846 128,85 3.330.257  
Свега привреда 2.097.697   

Свега вода Крагујевац 10.910.962   
ЈКП „Комуналац“ Кнић 27.596 66,23 1.827.683  

 
Баточина - Рогот 1.200 92,34 110.808  

Свега вода спољни потрошачи 28.796   

УКУПНО ВОДА 10.939.758  907.517.123  
      
 
      

II ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА:   

КАТЕГОРИЈА  
ПОТРОШАЧА 

КОЛИЧИНЕ 
(у м3) 

Предложена 
цена 

ПРИХОД 
(у дин) 

 
I категорија 6.890.924 46,12 317.809.415  
II категорија - локали 230.022 86,12 19.809.495
Баточина I категорија 128.372 23,06 2.960.258

Грађани 

Баточина II кат. -локали 5.541 43,06 238.595  
Свега грађани 7.254.859   

I категорија ( школе, орг. 
Из области културе, 
здравства и физичке 
културе) 

1.376.453 46,12 63.482.012

 
II категорија - локали 518.163 86,12 44.624.198

Привреда 

Баточина II кат. -локали 24.357 43,06 1.048.812  
Свега привреда 1.918.973   

УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ И 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

9.173.832  449.972.786

 

УКУПАН ПРИХОД I + II 1.357.489.909
 

 
 
 



 
                 ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ, 

                    ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА 
                                                  ПО ПРЕДЛОЖЕНИМ ЦЕНАМА  
 
Трошкови производње воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода 

Редни 
број 

ПОЗИЦИЈА 
Трошкови 

по м3 у 
динарима

УКУПНИ ТРОШКОВИ % 

 ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ 17,46 220.541.703 16,25 

1 Материјал за основну делатност 7,01 88.621.468 6,53 

2 Електрична енергија на ПП и ЦППОВ 8,47 106.950.755 7,88 

3 Трошкови горива и мазива 1,98 24.969.480 1,84 

 ФИКСНИ ТРОШКОВИ 89,99 1.136.948.206 83,75 

4 Персонални трошкови 57,04 720.660.107 53,09 

5 Амортизација 9,03 114.060.214 8,40 

6 Остали фиксни трошкови 23,92 302.227.885 22,26 

 УКУПНИ ТРОШКОВИ 107,44 1.357.489.909 100,00 

 
 

                                З А К Љ У Ч А К 
 
 

Политика цене пијаће воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода треба да се заснива 
на дугорочној стратегији развоја одрживог пословања са циљем постепеног повећања цена 
како би се успоставила равнотежа између прихода и расхода, а истовремено омогућила да 
трошкови за пијаћу воду и услуге канализације за домаћинства не прелазе 3% породичног 
буџета на месечном нивоу.Такође ниво цена воде треба да буде такав да се оствари 
повећање наплате потраживања за 10% и повећање коефицијента ликвидности. Последњих 
година Предузеће не може у целини да наплати своја потраживања и на тај начин одржи 
потребан ниво ликвидних средстава. 
Садашња цена воде је социјална, а не економска и за дугорочно одржавање квалитета 
услуга водоснабдевања треба да се покрију трошкови редовног пословања, али и обнова 
самог водоводног система. 
Са становишта цена код других водовода просечна цена производње и дистрибуције воде 
износи 54,12 динара и већа је од цене у ЈКП “Водовод и канализација“. 
Најважнији аргумент за повећање цене је да се ценом воде спречи прекомерно и 
ненаменско трошење питке воде као природног ресурса што има за последицу да се систем 
водоснабдевања доводи до рада на граници издржљивости капацитета. Преоптерећење 
система доводи до повећаног броја кварова на мрежи и повећања растура питке воде.Са 
садашњом ценом воде није могуће предвидети било какву инвестицију у Предузећу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Оправданост захтева за повећање цена образлаже се: 

- растућим ценама инпута (хемикалије, енергенти, водоводни материјал, гориво, 
резервни делови) 

- рационалним коришћењем расположивих ресурса 
- рационалним коришћењем новчаних средстава, обезбеђивањем ликвидности и 

солвентности (подизање коефицијента ликвидности и приближавање оптималном 
нивоу) 

- обезбеђивање благовременог извршавања законских и уговорних обавеза према 
добављачима, банкама и осталим финансијским институцијама  

- спровођење активности у циљу достизања одрживог развоја система 
- перманентно вршење активности на побољшању квантитета и квалитета 

водоснабдевања 
- унапређење вршења делатности кроз имплеметацију система квалитета ISO 

стандарда 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Табеларни преглед цена воде, канализације и пречишћавања отпадних вода   
по категоријама потрошача 

        

                                                                                                                                   у дин/м3 

Категорија потрошача Садашња цена    
(са 10%ПДВ-а) 

Предложена 
цена (без 

ПДВ-а) 

10 % 
ПДВ-а 

Предложена 
цена 

(са 10%ПДВ-а) 

ВОДА 
I Категорија потрошача 
 Грађани – домаћинства  

54,43 59,38 5,94 65,32 

 Основно и средње образовање друштв. зашт. 
деце и омладине и орг. из области културе, 
здравства и физичке културе 

54,43 59,38 5,94 65,32 

II Категорија потрошача 
 Предузећа, самосталне занатлије и остали 

корисници који нису обухваћени I категоријом 
101,97 111,24 11,12 122,36 

 KAНАЛИЗАЦИЈА  
I Категорија потрошача 
 Грађани – домаћинства 

18,25 19,91 1,99 21,90 

 Основно и средње образовање друштв. зашт. 
деце и омладине и орг. из области културе, 
здравства и физичке културе 

18,25 19,91 1,99 21,90 

II Категорија потрошача 
 Предузећа, самосталне занатлије и остали 

корисници који нису обухваћени I категоријом 
34,08 37,18 3,72 40,90 

 ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА                                         
I Категорија потрошача 
 Грађани – домаћинства 

18,25 19,91 1,99 21,90 

 Основно и средње образовање друштв. зашт. 
деце и омладине и орг. из области културе, 
здравства и физичке културе 

18,25 19,91 1,99 21,90 

II Категорија потрошача 
 Предузећа, самосталне занатлије и остали 

корисници који нису обухваћени I категоријом 
34,08 37,18 3,72 40,90 

УКУПНА ЦЕНА СВИХ УСЛУГА 
I категорија потрошача   
 ●   Грађани – домаћинства 
 ● Основно и средње образовање друштв. зашт. деце и 

омладине и орг. из области културе, здравства и 
физичке културе 

90,93 99,20 9,92 109,12 

II Категорија потрошача 
● Предузећа, самосталне занатлије и остали   

корисници који нису обухваћени I категоријом 
170,13 185,60 18,56 204,16 

Спољни потрошачи - Кнић 52,42 62,90 6,29 69,19 
Спољни потрошачи - Рогот 73,07 87,68 8,77 96,45 
 цене су без водног доприноса који је прописан републичком уредбом. 
 
 

 


	Садашња цена            (са 10%ПДВ-а)

