ГРАД ПРИЈЕДОР- 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
Услуга
Категорија корисника „домаћинства“
Категорија корисника „домаћинства“
Категорија„повремени боравак у oбјектима“
Категорија„повремени боравак у oбјектима“,
за обрачун узима се до 50% од стварне квадратуре

Цијена
(без ПДВ-а и водних накнада)
0,133 КМ/м2
0,133 КМ/м2

Категорија корисника јавни сектор
Категорија корисника јавни сектор: школе,
јавне установе, домови за стара и
изнемогла лица, болнице, домови здравља,
поликлинике,акционарска предузећа
Категорију корисника „привредни субјекти“
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
Кројачке, обућарске, оптичарске, златарске,
кључарске радње, second hand
Угоститељска, трговачка дјелатност:

0,372 КМ/м2

0,372 КМ/м2

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

за објекте до 50м2 - 18,96 КМ
за објекте преко 50м2 - 0,379М/м2
за објекте до 50м2 - 31,64 КМ
за објекте преко 50м2 - 0,632 КМ/м2

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

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

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

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

Пекаре, пекотеке

63,29 КМ,(уколико је радно вријеме
пекотеке од 00:00 24:00 , увећање
постојеће цијене до 50%)

Бензинске пумпе са пропратним садржајем:
(трговина, угоститељски објекат, преноћиште,
аутопраоница)
Клаонице и печењаре:

Меснице

Агенције, бирои, књиговодствени сервиси, канцеларије,
киосци за штампу, фотокопирнице, видео клубови,
клубови забавних игара, спортски клубови –
канцеларије, и сл

за објекте до 50м2 - 31,64 КМ,
за објекте преко 50м2 - 0,632 КМ/м2
до 1.000,00 кг - 195,46 КМ,
(одвоз 4x мјесечно)
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
власништву умањење до 50% од
редовне цијене.
за објекте до 25 м2 - 10,24 КМ;
за објекте преко 25м2 - 0,409 КМ/м2.

Категорија корисника „Здравствене установе
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
Буџетски корисници
(категорија школства, културе)-цијена гријања
Потрошачи по мјерном инструменту
Цијена по утрошеном мwх (варијабилни дио)
Буџетски корисници (остали)

3,518 км/м²/12мј.
1,732 км/м²/12мј.

Цијена по основу просјечно инсталисане снаге

117,94 км/мwх/6мјесеци
3,518 КМ/м2/12 мј.
0,117 КМ.

GRAD PRIJEDOR- CIJENE KOMUNALNIH USLUGA
CIJENE VODE
Usluga

Cijena
(bez PDV-a i vodnih naknada)

Domaćinstva
Budžetski potrošači
Privreda

1,13 KM/m³
1,57 KM/m³
2,20 KM/m³

Domaćinstva
Budžetski potrošači
Privreda

0,28 KM/m³
0,51 KM/m³
0,55 KM/m³

Voda za piće

Otpadne vode

Održavanje vodomjera
Domaćinstva
Budžetski potrošači
Privreda

2,00 KM/mjesec
2,00 KM/mjesec
2,00 KM/mjesec

CIJENE ODVOZA SMEĆA
Usluga
Kategorija korisnika „domaćinstva“
Kategorija korisnika „domaćinstva“
Kategorija„povremeni boravak u objektima“
Kategorija„povremeni boravak u objektima“,
za obračun uzima se do 50% od stvarne kvadrature

Cijena
(bez PDV-a i vodnih naknada)
0,133 KM/m2
0,133 KM/m2

Kategorija korisnika javni sektor
Kategorija korisnika javni sektor: škole,
javne ustanove, domovi za stara i
iznemogla lica, bolnice, domovi zdravlja, poliklinike,akcionarska
preduzeća
Kategoriju korisnika „privredni subjekti“
Kategoriju korisnika „privredni subjekti“
Hoteli,
moteli, pansioni, sportski objekti,
tržni centri , hosteli, diskoteke/noćni klubovi,
sale za svečane proslave
Automehaničarske, vulkanizerske, auto
električarske,
bravrske, stolarske, tokarske,
limarske, elektro i kamenorezačke radnje,
kozmetičko-frizerski saloni i sl
Krojačke, obućarske, optičarske, zlatarske, ključarske
radnje, second hand
Ugostiteljska, trgovačka djelatnost:

0,372 KM/m2

0,372 KM/m2

za objekte do 50m2 - 35,37 KM
za objekte preko 50m2 - 0,707 KM/m2

za objekte do 50m2 - 18,96 KM
za objekte preko 50m2 - 0,379M/m2
za objekte do 50m2 - 31,64 KM
za objekte preko 50m2 - 0,632 KM/m2

Pržionice kafe, slastičarnice, ćevapdžinice, burekdžinice,brza
hrana, i sl.

za objekte do 50m2 - 20,47 KM
za objekte preko 50m2 - 0,409 KM/m2

Cvjećare, frizerski saloni, fotografske radnje, butici,trgovine
neprehrambenom robom,

za objekte do 50m2 - 20,47 KM
za objekte preko 50m2 - 0,409 KM/m2

Pekare, pekoteke

Benzinske pumpe sa propratnim sadržajem:
(trgovina, ugostiteljski objekat, prenoćište, autopraonica)
Klaonice i pečenjare:

Mesnice

Agencije, biroi, knjigovodstveni servisi, kancelarije, kiosci za
štampu, fotokopirnice, video klubovi, klubovi zabavnih
igara, sportski klubovi – kancelarije, i sl

63,29 KM,(ukoliko je radno vrijeme
pekoteke od 00:00 24:00 , uvećanje
postojeće cijene do 50%)
za objekte do 50m2 - 31,64 KM,
za objekte preko 50m2 - 0,632 KM/m2
do 1.000,00 kg - 195,46 KM,
(odvoz 4x mjesečno)
od 1.000,00 kg do 2.000,00 kg - 261,18
KM (odvoz 4x mjesečno)
od 2.000,00 kg do 3.000,00 kg - 296,80
KM (odvoz 4x mjesečno)
102,83 KM (jedna mesnica - radnja) ;
svaka sledeća radnja u istom vlasništvu
umanjenje do 50% od redovne cijene.
za objekte do 25 m2 - 10,24 KM;
za objekte preko 25m2 - 0,409 KM/m2.

Kategorija korisnika „Zdravstvene ustanove
Apoteke, ljekarske i stomatološke ordinacije,
veterinarske oridnacije, poljoprivredne apoteke

za objekte do 50m2 - 31,64 KM
za objekte preko 50m2 -0,632 KM/m2.

CIJENE TOPLOTNE ENERGIJE
Usluga

Cijena (sa PDV-a)

Stambeni potrošači

1,732 km/m²/12mj.

Privredni subjekti
Budžetski korisnici
(kategorija školstva, kulture)-cijena grijanja
Potrošači po mjernom instrumentu
Cijena po utrošenom mwh (varijabilni dio)
Budžetski korisnici (ostali)

3,518 km/m²/12mj.
1,732 km/m²/12mj.

Cijena po osnovu prosječno instalisane snage

117,94 km/mwh/6mjeseci
3,518 KM/m2/12 mj.
0,117 KM.

