ГРАД ПРИЈЕДОР-ТЕНУТНО ВАЖЕЋЕ ЦИЈЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЦИЈЕНЕ ВОДЕ
Услуга

Цијена
(без ПДВ-а и водних накнада)

Домаћинства
Буџетски потрошачи
Привреда

1,13 КМ/м³
1,57 КМ/м³
2,20 КМ/м³

Домаћинства
Буџетски потрошачи
Привреда

0,28 КМ/м³
0,51 КМ/м³
0,55 КМ/м³

Вода за пиће

Отпадне воде

Одржавање водомјера
Домаћинства
Буџетски потрошачи
Привреда

2,00 КМ/мјесец
2,00 КМ/мјесец
2,00 КМ/мјесец

ЦИЈЕНЕ ОДВОЗА СМЕЋА
Цијена
(без ПДВ-а и водних накнада)

Услуга
Категорија корисника „домаћинства“

0,133 КМ/м2

Категорија„повремени боравак у oбјектима“, за обрачун
узима се до 50% од стварне квадратуре

0,133 КМ/м2

Категорија корисника јавни сектор: школе, јавне установе,
домови за стара и изнемогла лица, болнице, домови
здравља, поликлинике,акционарска предузећа
Категорију корисника „привредни субјекти“ Хотели,
мотели, пансиони, спортски објекти, тржни центри ,
хостели, дискотеке/ноћни клубови, сале за свечане
прославе
Аутомеханичарске, вулканизерске, ауто електричарске,
браврске, столарске, токарске, лимарске, електро и
каменорезачке радње,козметичко-фризерски салони и сл

0,372 КМ/м2

0,372 КМ/м2

за објекте до 50м2 - 35,37 КМ
за објекте преко 50м2 - 0,707 КМ/м2

Кројачке, обућарске, оптичарске, златарске, кључарске
радње, second hand

за објекте до 50м2 - 18,96 КМ
за објекте преко 50м2 - 0,379М/м2

Угоститељска, трговачка дјелатност:

за објекте до 50м2 - 31,64 КМ
за објекте преко 50м2 - 0,632 КМ/м2

Пржионице
кафе,
сластичарнице,
бурекџинице,брза храна, и сл.

ћевапџинице,

за објекте до 50м2 - 20,47 КМ
за објекте преко 50м2 - 0,409 КМ/м2

Цвјећаре, фризерски салони, фотографске
бутици,трговине непрехрамбеном робом,

радње,

за објекте до 50м2 - 20,47 КМ
за објекте преко 50м2 - 0,409 КМ/м2

63,29 КМ,
(уколико је радно вријеме пекотеке од
Пекаре, пекотеке
00:00 24:00 , увећање постојеће цијене до
50%)
за објекте до 50м2 - 31,64 КМ,
Бензинске пумпе са пропратним садржајем:
(трговина,
угоститељски
објекат,
преноћиште, за објекте преко 50м2 - 0,632 КМ/м2
аутопраоница)
до 1.000,00 кг - 195,46 КМ,
(одвоз 4x мјесечно)
Клаонице и печењаре:
од 1.000,00 кг до 2.000,00 кг - 261,18
КМ (одвоз 4x мјесечно)
од 2.000,00 кг до 3.000,00 кг - 296,80
КМ (одвоз 4x мјесечно)
102,83 КМ (једна месница - радња) ;
свака следећа радња у истом
Меснице
власништву умањење до 50% од
редовне цијене.
за објекте до 25 м2 - 10,24 КМ;
Агенције, бирои, књиговодствени сервиси, канцеларије,
за објекте преко 25м2 - 0,409 КМ/м2.
киосци за штампу, фотокопирнице, видео клубови,
клубови забавних игара,
спортски клубови –
канцеларије, и сл

Категорија корисника „Здравствене установе и сл.“
Апотеке, љекарске и стоматолошке ординације,
ветеринарске ориднације, пољопривредне апотеке

за објекте до 50м2 - 31,64 КМ
за објекте преко 50м2 -0,632 KМ/м2.

ЦИЈЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Услуга

Цијена (са ПДВ-а)

Стамбени потрошачи

1,732 км/м²/12мј.

Привредни субјекти

3,518 км/м²/12мј.

Буџетски корисници
(категорија школства, културе)-цијена гријања
Потрошачи по мјерном инструменту
Цијена по утрошеном мwх (варијабилни дио)
БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ (остали)

1,732 км/м²/12мј.
117,94 км/мwх/6мјесеци

Цијена по основу просјечно инсталисане снаге

0,117 КМ.

3,518 КМ/м2/12 мј.

