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ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: 
 

Одсјек за управљање развојем 

Општина Нови Град 
 

Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град 
Тел: 387 52/720 466, Факс: + 387 52/720-901 

E-mail: projekti@opstina-novigrad.com   

 
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ад  Нови Град обавља дјелатност  производње и дистрибуције воде, одржавања 
водоводних система, одвођења отпадних и атмосферских вода, одржавања канализационе мреже и  извођења 
прикључака водовода и канализације. 
Контакти: КП "Водовод и канализација" АД Нови Град, Адреса: Његошева 4, 79220 Нови Град,  
E-mail: vodovodnovigrad@yahoo.com , Телефон: +387 52 752 163, Fax:  +387 52 752 163, Web: www.vodovodnovigrad.com  
 
KП „КОМУС“ ад Нови Град обавља дјелатности  прикупљања, обраде и депоновања комуналног отпада, уређење и 
одржавање паркова и зелених површина, високоградње и нискоградње, организовања тржница и погребну дјелатност. 
Контакти: 
КП "Комус" АД Нови Град, Адреса: Његошева 32 А, 79220 Нови Град,  
E-mail: kp.komus@yahoo.com  , Телефон: +387 52/751-378, Fax: +387 52/751-378, Web: www.komus-novigrad.com  
 
ЗП“Електрокрајина“- РЈ “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА” НОВИ ГРАД обавља дјелатности дистрибуције и снабдијевања 
електричном енергијом. Поред тога, Предузеће врши и послове пројектовања електроенергетских објеката, као и њихову 
изградњу и одржавање. 
Контакти: 
РЈ “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА” Нови Град, Адреса: Бранка Ћопића 2 Нови Град 
Телефон: +387 52/ 751-048, Fax: +387 52/751-679, Е-mail: rj.novi.grad@elektrokrajina.com, Web: www.elektrokrajina.com  
 
„МТЕЛ“ А.Д. БАЊА ЛУКА- РАДНА ЈЕДИНИЦА НОВИ ГРАД обавља  дјелатности из области телекомуникација – 
дјелатност пружања телекомуникационе и повезане услужне дјелатности, тј. пренос гласа, података, текста, звука и 
слике, а обухвата: 
дјелатност жичане телекомуникације, дјелатност бежичне телекомуникације, дјелатност сателитске телекомуникације и 
остале телекомуникацијске дјелатности. 
Контакти: 
„МТЕЛ“ а.д. Бања Лука- Радна јединица Нови Град, Адреса: Карађорђа Петровића 66, 79220 Новои Град, 
Телефон: +387 52/721-100 е-mail: novigrad@mtel.ba  
Web: www.mtel.ba  

                     ОПШТИНА НОВИ ГРАД 
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НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  

НОВИ ГРАД  
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 ЦЈЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА: 
  

ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ,  
Општина Нови Град  

 
Петра Кочића, 2, Нови Град, Телефон:052/720-466 е-mail: projekti@opstina-novigrad.com    

 

УСЛУГА 
 

ЦИЈЕНА (КМ) ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ 

 
Производња и дистрибуција воде 

 
 

 
Домаћинства:.................................... 1,05 КМ 
Привреда:..........................................2,35 КМ 
Буџетски корисници (непривреда): ....1,57 КМ 

 
 

м3 

 
Одводња отпадних вода 
 

 
Домаћинства:.................................... 0,32 КМ 
Привреда:..........................................1,31 КМ 
Буџетски корисници (непривреда): ....0,78 КМ 

 
 

м3 

 
Одржавање водомјера (мјерног мјеста) 

 
Домаћинства:.................................... 2,93 КМ 
Остали:..............................................3,51 КМ 
 

 
 

мјесечно 

 
Доприноси на цијене испоручене воде и кориштење 
канализације 
 

 
Допринос на искориштену воду.........0,012 КМ 
Допринос за загађену воду...............0,047 КМ 

 
м3 

Збрињавање отпада за домаћинства на подручју општине 
Нови Град 

 
0,1685 КМ 

 
м2 

Збрињавање отпада за јавне установе на подручју 
општине Нови Град 

 
0,2937 КМ 

 
м2 

Збрињавање отпада за правна лица, привредне, 
трговинске, угоститељске и остале услужне и 
производнедјелатности  - за објекте површине преко 110 
м2 

 
0,2937 КМ 

 
м2 

Збрињавање отпада за правна лица, привредне, 
трговинске, угоститељске и остале услужне и 
производнедјелатности  - у градском подручју 

117,00 КМ По контејнеру од 5 м3 

Збрињавање отпада за правна лица, привредне, 
трговинске, угоститељске и остале услужне и 
производнедјелатности  - у сеоском подручју 

159,29 КМ По контејнеру од 5 м3 

Збрињавање отпада за правна лица, као што су 
продавнице мјешовите робе, угоститељски објекти, 
пекаре са производним простором, меснице и 
аутомеханичарски сервиси- за објекте површине до 110 м2 

 
32,76 КМ 

 
Паушално 

Збрињавање отпада за правна лица, као што су 
продавнице текстила, бијеле технике, књижаре, 
фризерски салони, салони љепоте, киосци, цвјећаре, 
пољопривредне апотеке, продавнице пољопривредних 
машина и машина за одржавање паркова и продавнице 
ауто дијелова- за објекте површине до 80 м2 

 
23,40 КМ 

 
Паушално 

Збрињавање отпада за правна лица, као што су апотеке, 
приватне здравствене ординације, златаре, оптичарске 
радње, пекаре без производног простора, видеотеке, 
забавне игре, адвокатске и нотарске канцеларије, 
интелектуалне услуге- за објекте површине до 50 м2 

 
10,53 КМ 

 
Паушално 

Накнада за забрињавање кабастог отпада за физичка лица 
за градско подручје и приградска насеља Туњица, 
Прекосање, Млакве, Шућа 

 
1,755 КМ 

 
Паушално 

Eлектрична енергија за пословне кориснике 0,09 KM-0,24 KM 
Комплетан цјеновник на www.elektrokrajina.com  

KWh 

Телефон 20,61 КМ 
Комплетан цјеновник на www.mtel.ba  

мјесечно 

Интернет 38,90 КМ 
Комплетан цјеновник на www.mtel.ba  

мјесечно 
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