Билтен цена
услуга из делатности ЈКП«Водовод и канализација« Суботица
Суботица, 18.05. 2015. године
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1/б.

2.

3.

4.

ОПИС
Просечна цена израде прикључка воде ДН 20 мм, дужине
до 14 м
Просечна цена израде прикључка канализације
ДН 125 мм, дужине до 10 м
Тарифа за легализацију добровољно пријављеног потрош. на
прикључак воде ДН 20 мм, дужине до 14 м
Тарифа за легализацију откривеног потрошача на прикљ.
воде ДН 20мм, дужине до 14м
Тарифа за легализацију добровољно пријављеног потрошача
на прикључак канализације ДН 125мм, дужине до 10 м
Тарифа за легализацију откривеног потрошача на прикључак
канализације ДН 125мм, дужине до 10 м
а) Искључење потрошача из система демонтажом
водомера
б) Укључење потрошача из система монтажом водомера
Цене лабораторије питке воде
Узимање узорака
Микробиолошка анализа
Хемијска анализа
Цене услуга одржавања
Замена и поправка сувих, смрзнутих истопљених
и
оштећених в.
φ 1/2 – 3/4
φ 1 – 5/4
φ - 6/4

Без ПДВ

ПДВ
20%

Са ПДВ

26.071,95 дин

5.214,39 дин

31.286,34 дин

22.517,82 дин

4.503,56 дин

27.021,38 дин

26.071,95 дин

5.214,39 дин

31.286,34 дин

52.143,90 дин

10.428,78 дин

62.572,68 дин

22.517,82 дин

4.503,56 дин

27.021,38 дин

45.035,64 дин

9.007,13 дин

54.042,77 дин

2.331,50 дин
2.331,50 дин

466,30 дин
466,30 дин

2.797,80 дин
2.797,80 дин

596,00 дин
2.675,00 дин
4.499,00 дин

119,20 дин
535,00 дин
899,80 дин

715,20 дин
3.210,00 дин
5.398,80 дин

4.643,90 дин
6.764,70 дин
7.479,70 дин

928,78 дин
1.352,94 дин
1.495,94 дин

5.572,68 дин
8.117,64 дин
8.975,64 дин

Водоинсталатер И
Водоинсталатер ИИ
Помоћни радник
Возило
Пумпа за воду
Компресор
Цена услуге рада Колератора

763,00 дин/час
644,00 дин/час
572,00 дин/час
3.447,00 дин/час
1.290,00 дин/час
5.202,00 дин/час
8.770,00 дин/ком

152,60 дин
128,80 дин
114,40 дин
689,40 дин
258,00 дин
1.040,40 дин
1.754,00 дин

915,60 дин/час
772,80 дин/час
686,40 дин/час
4.136,40 дин/час
1.548,00 дин/час
6.242,40 дин/час

Апарат за варење до φ 110
Апарат за варење до φ 315
Агрегат 5 кw
Агрегат 1 кw
Флекс за сечење цеви
1. Рад радника на монтажи ливено –жељезних фазонских
комада са материјалом
2. Рад радника на монтажи поцинкованог материјала
3. Сатнице радника за просечну вредност понуде
а) Шеф дистрибуције
б) пословођа одржавања
ц) техничар дистрибуције
4. Манипулативни трошкови 3%
5. Варење полиетиленских цеви по дужном метру
са материјалом
- φ 63
- φ 90
- φ 110

5.445,00 дин/час
5.451,00 дин/час
3.116,00 дин/час
2.941,00 дин/час
3.215,00 дин/час
302,00 дин/кг

1.089,00 дин
1.090,20 дин
623,20 дин
588,20 дин
643,00 дин
60,40 дин

10.524,00дин/ком
6.534,00 дин/час
6.541,20 дин/час
3.739,20 дин/час
3.529,20 дин/час
3.858,00 дин/час
362,40 дин/кг

61,00 дин/ком

12,20 дин

73,20 дин/ком

1.287,00 дин/час
834,00 дин/час
763,00 дин/час

257,40 дин
166,80 дин
152,60 дин

1.544,40 дин/час
1.000,80 дин/час
915,60 дин/час

334,00 дин
587,00 дин
803,00 дин

66,80 дин
117,40 дин
160,60 дин

400,80 дин
704,40 дин
963,60 дин
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5.

ОПИС
- φ 160

1.885,00 дин

ПДВ
20%
377,00 дин

- φ 225
- φ 250
- φ 315

3.129,00 дин
3.609,00 дин
5.400,00 дин

625,80 дин
721,80 дин
1.080,00 дин

3.754,80 дин
4.330,80 дин
6.480,00 дин

473,00 дин

94,60 дин

567,60 дин

684,00 дин
983,00 дин
3.062,00 дин/час
420,00 дин

136,80 дин
196,60 дин
612,40 дин
84,00 дин

820,80 дин
1.179,60 дин
3.674,40 дин/час
504,00 дин

1.614,00 дин
2.002,00 дин
2.394,00 дин
2.846,00 дин
1.620,00 дин
2.394,00 дин
2.008,00 дин

322,80 дин
400,40 дин
478,80 дин
569,20 дин
324,00 дин
478,80 дин
401,60 дин

1.936,80 дин
2.402,40 дин
2.872,80 дин
3.415,20 дин
1.944,00 дин
2.872,80 дин
2.409,60 дин

545,00 дин

109,00 дин

654,00 дин

646,00 дин
840,00 дин
1.101,00 дин

129,20 дин
168,00 дин
220,20 дин

775,20 дин
1.008,00 дин
1.321,20 дин

Канал јет
Цена рада Канал јет-а за рад ноћу и држав.праз.
Цестар ТАМ 80
Компресор
Yуго полy
Аутодизалица ХАК
Пумпа ХОНДА
Агрегат мали 25кw
Вибронабијач
КИА возило

8.484,00 дин/час
8.908,00 дин/час
4.900,00 дин/час
5.202,00 дин/час
3.447,00 дин/час
8.551,00 дин/час
1.290,00 дин/час
7.330,00 дин/час
3.267,00 дин/час
3.700,00 дин/час

1.696,80 дин
1.781,60 дин
980,00 дин
1.040,40 дин
689,40 дин
1.710,20 дин
258,00 дин
1.466,00 дин
653,40 дин
740,00 дин

10.180,80 дин/час
10.689,60 дин/час
5.880,00 дин/час
6.242,40 дин/час
4.136,40 дин/час
10.261,20 дин/час
1.548,00 дин/час
8.796,00 дин/час
3.920,40 дин/час
4.440,00 дин/час

Посебно се утврдјује цена:
Аутодизалица ХАК за услуге које се врше према градјанима

2.736,00 дин/час

547,20 дин

3.283,20 дин/час

2.710,00 дин/ком
3.337,00 дин/м
2.058,00 дин/м²
441,00 дин/м
539,00 дин/м

542,00 дин
667,40 дин
411,60 дин
88,20 дин
107,80 дин

3.252,00 дин/ком
4.004,40 дин/м
2.469,60 дин/м2
529,20 дин/м
646,80 дин/м

2 - часовни композитни
4 – часовни композитни
Цена изласка возила ван општине Суботица
Путни трош. се обрач. по важећем ценовнику
2. Физичко – хемијске анализе
- група И
- група ИИ
- група ИИИ
- група ИВ
3. Бактериолошке анализе
4. Токсиколошке анализе
5. Давање стручног мишљења
ИИ Елементи цена одводјења отпадних вода за екстер.
услуге издавања мишљења о стању прикључака
1. Преглед документације
2. Излазак на терен са снимањем стања прикључака
- за један прикључак
- за више прикључака
3. Давање стручног мишљења

7.

Са ПДВ
2.262,00 дин

Цене услуга лабораторије отпадних вода
И Елементи цена лабор. отпадних вода за екстер. услуге
анализа отпадних вода индустријских загадјивача
1. Узимање узорака – тренутни

6.

Без ПДВ

Цене услуга транспортних средстава, машина и уредјаја

Цене одржавања канала
/ без цене материјала /
Обезбедјење градилишта саобраћајном сигнализацијом
Ручни ископ земље ИИИ категорије за ровове
Рушење разних површина компресором
Монтажа ПВЦ цеви φ 160мм
Монтажа ПВЦ цеви φ 200 мм
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Измена комплет шахт поклопаца на ревизионој шахти
Израда комплет сливника

9.

10.
11.

12.

13.

ПДВ
20%

Са ПДВ

5.548,00 дин/ком
10.844,00 дин/ком

1.109,60 дин
2.168,80 дин

1.356,00 дин/м²

271,20 дин

6.657,60 дин/ком
13.012,80
дин/ком
1.627,20 дин/м²

3.678,00 дин/ком
2.056,00 дин/м
1.716,00 дин/м
6.007,00 дин/ком
10.930,00 дин/ком

735,60 дин
411,20 дин
343,20 дин
1.201,40 дин
2.186,00 дин

4.413,60 дин/ком
2.467,20 дин/м
2.059,20 дин/м
7.208,40 дин/ком
13.116,00 дин/ком

5.365,00 дин/ком
1.935,00 дин/ком
8.484,00 дин/час

1.073,00 дин
387,00 дин
1.696,80 дин

6.438,00 дин/ком
2.322,00 дин/ком
10.180,80 дин/час

Поправка неисправног водомера
φ 3 – 5 м³
φ 7 – 10 м³
φ - 20 м³

1.700,00 дин
2.645,80 дин
3.256,80 дин

340,00 дин
529,16 дин
651,36 дин

2.040,00 дин
3.174,96 дин
3.908,16 дин

Поправка сувих, смрзнутих, истопљењих и оштећених
водомера
φ 3 – 5 м³
φ 7 – 10 м³
φ - 20 м³

2.223,90 дин
3.117,70 дин
3.832,70 дин

444,78 дин
623,54 дин
766,54 дин

2.668,68 дин
3.741,24 дин
4.599,24 дин

855,00 дин
4.274,00 дин

171,00 дин
854,80 дин

1.026,00 дин
5.128,80 дин

4.274,00 дин

854,80 дин

5.128,80 дин

2.435,00 дин

487,00 дин

2.922,00 дин/час

4.000,00 дин
8.000,00 дин
12.000,00 дин
200,00 дин

800,00 дин
1.600,00 дин
2.400,00 дин
40,00 дин

4.800,00 дин
9.600,00 дин
14.400,00 дин
240,00 дин

100,00 дин

20,00 дин

120,00 дин

3.760,00 дин/час

752,00 дин

4.512,00 дин/час

Искључење прикључка водовода на улици због дуга у зеленом појасу
рад
материјал
Укупно

4.494,70 дин
332,44 дин
4.827,14 дин

898,94 дин
66,49 дин
965,43 дин

5.393,64 дин
398,93 дин
5.792,57 дин

Укључење прикључка водовода на улици због дуга у зеленом појасу
рад

4.494,70 дин

898,94 дин

5.393,64 дин

Одвоз вишка материјала до 5 км са ручним утоваром и
истоваром
Ручно чишћење таложника уличног сливника
Ручно чишћење одвода испод подвожњ. на Сегед. п.
Ручно чишћење отворених канала
Појединачно чишћ.ење сливника “канал – јетт-ом”
Реконструкција таложника сливника
Подешавање слегнутих решетки слив. и замена поломљених
решетки са оквиром
Серијско чишћење таложника сливника „Канал-јетт“ -ом
Одржавање канализационе мреже “Канал – јетт”-ом
8.

Без ПДВ

Инвестиције и развој
Израда услова за пројектовање ВиК прикључка за објекат
на ВиК мрежу:
а) Стамбена зграда
б) Нестамбена зграда
Израда услова за паралелно вођење и укрштање
нове инфраструктуре са ВиК
Цена услуге “Вакум – пумпе”
Возило за снимање канализационе мреже
а) Цена изласка возила за град и до 20 км
б) Цена изласка возила од 21 км - 60 км
ц) Цена изласка возила од 61 км - 100 км
д) Цена услуге снимања камером са мерењем пада
по дужном метру – у каналима у функцији
е) Цена услуге снимања камером са мерењем пада
по дужном метру – у новоизграђеним каналима
ф) Застој због необезбеђених услова за рад
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

ОПИС
материјал
Укупно
Искључење прикључка водовода на улици због дуга у асфалту делу
рад
материјал
Укупно
Укључење прикључка водовода на улици због дуга у асфалту делу
рад
материјал
Укупно
Замена водомера ДН 50 – ДН 100
- сервисирање водомера ДН
50 мм
- сервисирање водомера ДН
65 мм
- севисирање водомера ДН
80 мм
- сервисирање водомера ДН
100 мм
- сервисирање водомера ДН 150/20 мм
- демонтажа и монтажа водомера
- рад КВ водоинсталатера
- рад ПКВ водоинсталатера
- излазак возила Yуго Полy
Материјал:
- МДК (монтажно- демонтажни комад) φ 100
- заптивна гума φ 100
- шараф 16 x 70
- матица М-16
а) Цена искључења прикључка на јавну канализацију
без раскопавања асфалтних или бетонских површина
б) Цена укључења прикључка на јавну канализацију
без раскопавања асфалтних или бетонских површина
а) Цена искључења прикључка на јавну канализацију
са раскопавањем асфалтних или бетонских површина
б) Цена укључења прикључка на јавну канализацију
са раскопавањем асфалтних или бетонских површина
Сатнице радника према квалификацијама на основу
просечног коефицијента
Квалификација
НК
ПКВ
КВ
ССС
ВКВ
ВШС
ВСС
1. Издавање извештаја о квалитету сирове отпадне воде
- израда месечног извештаја улазне сирове воде (2 часа)
- израда кварталног извештаја (3 часа)
- израда полугодишњег извештаја (4 часа)
- израда годишњег извештаја (6 часова)

Без ПДВ
217,34 дин
4.712,04 дин

ПДВ
20%
43,47 дин
942,41 дин

Са ПДВ
260,81 дин
5.654,45 дин

9.618,20 дин
332,44 дин
9.950,64 дин

1.923,64 дин
66,49 дин
1.990,13 дин

11.541,84 дин
398,93 дин
11.940,77 дин

9.618,20 дин
415,78 дин
10.033,98 дин

1.923,64 дин
83,16 дин
2.006,80 дин

11.541,84 дин
498,94 дин
12.040,78 дин

11.700,00 дин
13.400,00 дин
14.700,00 дин
17.900,00 дин
21.900,00 дин

2.340,00 дин
2.680,00 дин
2.940,00 дин
3.580,00 дин
4.380,00 дин

14.040,00 дин
16.080,00 дин
17.640,00 дин
21.480,00 дин
26.280,00 дин

644,00 дин/час
572,00 дин/час
3.447,00 дин/час

128,80 дин
114,40 дин
689,40 дин

772,80 дин/час
686,40 дин/час
4.136,40 дин/час

10.902,00 дин
46,00 дин
36,00 дин
6,70 дин

2.180,40 дин
9,20 дин
7,20 дин
1,34 дин

13.082,40 дин
55,20 дин
43,20 дин
8,04 дин

6.420,50 дин

1.284,10 дин

7.704,60 дин

6.420,50 дин

1.284,10 дин

7.704,60 дин

9.240,50 дин

1.848,10 дин

11.088,60 дин

9.240,50 дин

1.848,10 дин

11.088,60 дин

501,00 дин/час
572,00 дин/час
644,00 дин/час
763,00 дин/час
834,00 дин/час
954,00 дин/час
1.097,00 дин/час

100,20 дин
114,40 дин
128,80 дин
152,60 дин
166,80 дин
190,80 дин
219,40 дин

601,20 дин/час
686,40 дин/час
772,80 дин/час
915,60 дин/час
1.000,80 дин/час
1.144,80 дин/час
1.316,40 дин/час

3.862,00 дин/час
5.793,00 дин/час
7.724,00 дин/час
11.586,00 дин/час

772,40 дин
1.158,60 дин
1.544,80 дин
2.317,20 дин

4.634,40 дин/час
6.951,60 дин/час
9.268,80 дин/час
13.903,20 дин/час

Ред
бр.

ОПИС
2. Издавање извештаја о квалитету пречишћене отпадне
воде
- израда месечног извештаја излазне пречишћене отпадне
воде (2 часа)
- израда кварталног извештаја (3 часа)
- израда полугодишњег извештаја (4 часа)
- израда годишњег извештаја (6 часова)

21.

Цена ванредног прегледа водомера на захтев корисника
- излазак возила
- материјал
- рад
- ВКВ радник
Укупно

Без ПДВ

Чишћење септичких јама “Канал – јетт”- ом

Са ПДВ

3.862,00 дин/час

772,40 дин

4.634,40 дин/час

5.793,00 дин/час
7.724,00 дин /час
11.586,00 дин/час

1.158,60 дин
1.544,80 дин
2.317,20 дин

6.951,60 дин/час
9.268,80 дин/час
13.903,20 дин/час

3.447,00 дин
734,00 дин
966,00 дин
834,00 дин
5.981,00 дин

689,40 дин
146,80 дин
193,20 дин
166,80 дин
1.196,20 дин

4.136,40 дин
880,80 дин
1.159,20 дин
1.000,80 дин
7.177,20 дин

Без ПДВ
22.

ПДВ
20%

8.484,00 дин/час

ПДВ
10%
848,40 дин

Директор
Тот Годо Валерија дипл. кон.

Са ПДВ
9.332,40
дин/час

