На основу члана 23.Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 16/97) и
42/98 тачка 3. Решења извршног одбора Скупштине општине Алексинац о начину образовања цена
стамбено комуналних услуга („Службени гласник РС“, број 4/98) Управни одбор ЈКП “Комуналне
услуге“ - Алексинац на седници од 13.02.2013. године, донео је

ОДЛУК У
О ЦЕНАМА ОСТАЛИХ УСЛУГА У ЈКП “КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ АЛЕКСИНАЦ
ЦЕНА УСЛУГА НА ДЕПОНИЈИ СМЕЋА
А) Депоновање, комуналног, комерцијалног, биодеградабилног, амбалажног, инертног и другог
неопасног отпада на градску депонију:
1 Депоновање земље и шута мешаног са осталим грађевинским отпадом од стране
физичких лица – по m3............................................................................................................. 400.00 дин
2

Депоновање земље и шута мешаног са осталим грађевинским отпадом од стране
правних лица и предузетника – по m3.................................................................................... 600.00 дин

3

Депоновање комуналног отпада (кућни отпад) од стране физичких лица – по m3........... 400.00 дин

4

Депоновање комерцијалног отпада од стране правних лица и предузетника – по m3... 600.00 дин

ЦЕНЕ ВАНРЕДНИХ УСЛУГА
Б) Извоз и депоновање, комуналног, комерцијалног, инертног и другог неопасног отпада на градску
депонију:
1 Изношење и депоновање смећа путем контејнера запремине 1,1 m³ – по контејнеру
на територији града.............................................................................................................. 3.000,00 дин
2

Изношење и депоновање смећа путем контејнера запремине од 5 m³ до 7 m³ са
аутоподизачем – по контејнеру на територији града ....................................................... 7.000,00 дин

3

Утовар комуналног и комерцијалног отпада – по m3......................................................

4

Извоз шута мешаног са осталим грађевинским отпадом и другог неопасног отпада
по
тракторској
прикoлици
–
по 6.000,00 дин
часу....................................................................................
Лежарина за тезге и сл. на погонима – по дану................................................................
200,00 дин

5

2.000,00 дин

ЦЕНА ИЗНАЈМЉИВАЊА ВОЗИЛА, ГРАЂЕВИНСКЕ И ДРУГЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
СА ВОЗАЧЕМ, ОДНОСНО РУКОВАОЦЕМ
1

Изнајмљивање трактора ИМТ 539 са возачем – по часу................................................. 4.000,00 дин

2

Изнајмљивање МОТОКУЛТИВАТОРА ИМТ 506 са руковаоцем – по часу................. 3.400,00 дин

3

Изнајмљивање МОТОКУЛТИВАТОРА ИМТ 509 са руковаоцем – по часу................ 3.400,00 дин

3

Изнајмљивање возила ТАМ од 2 t са возачем – по часу................................................... 4.000,00 дин

4

Изнајмљивање возила ТАМ од 2 t са возачем – по тури на територији града................ 6.000,00 дин

5

Изнајмљивање СКИПА-а са руковаоцем ради ископа земље (III катагорије) – по
часу.......................................................................................................................................... 5.000,00 дин

6

Изнајмљивање СКИП-а са руковаоцем ради утовара чврстог комуналног отпада – по
часу......................................................................................................................................... 5.000,00 дин

7

Изнајмљивање БУЛДОЗЕРА са руковаоцем ради равнања земље (III катагорије) – по
часу.......................................................................................................................................... 6.000,00 дин

8

Изнајмљивање ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ са возачем – по часу............................................ 6.000,00 дин

9

Изнајмљивање ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ са возачем – по тури на територији града......... 9.000,00 дин

10 Изнајмљивање возила за специјалне намене МУЛТИКАР са возачем – по часу........... 4.000,00 дин

11 Изнајмљивање возила за специјалне намене – МУЛТИКАР са возачем по – тури на
територији града.................................................................................................................... 6.000,00 дин
12 Изнајмљивање возила ФАП 14-14 од 8 t са возачем – по часу........................................ 6.000,00 дин
13 Изнајмљивање возила ФАП 14-14 од 8 t са возачем – по тури на територији града..... 8.000,00 дин
14 Изнајмљивање возила ЗАСТАВА са возачем – по часу.................................................... 6.000,00 дин
15 Изнајмљивање возила ЗАСТАВАса возачем – по тури на територији града................. 8.000,00 дин
16 Изнајмљивање возила за специјалне намене СМЕЋАР од 13 m3 са возачем – по
часу......................................................................................................................................... 6.500,00 дин
17 Изнајмљивање возила за специјалне намене СМЕЋАР од 5 m3 са возачем – по
часу.......................................................................................................................................... 5.500,00 дин
18 Изнајмљивање возила АУТОПОДИЗАЧ са возачем – по часу......................................... 6.000,00 дин
19 Изнајмљивање агрегата по часу …......................................................................................

750,00 дин

20 Изнајмљивање ауточистилице са возачем – по часу …..................................................

3.500,00 дин

21 Изнајмљивање ауточистилице са возачем – по м2 …......................................................

0,80 дин

ОДЖАВАЊЕ ПУТНИХ ПРАВАЦА (УЛИЦА У ГРАДУ)
1

Сечење дрвећа пречника до 10.00 cm без вађења пањева, са истовременим сечењем
шибља у путном појасу. Обрачун – по m2 искрчене површине са утоваром у
камион....................................................................................................................................

180.00 дин

2

Сечење шибља из путног земљишта са одбацивањем. Обрачун – по m2 искрчене
површине................................................................................................................................

50.00 дин

3

Кошење траве са путног земљишта са одбацивањем – по m2...........................................

4.00 дин

4

Одржавање јавне хигијене – одвоз смећа са тротара– по m2..........................................

2.00 дин

5

Одржавање јавне хигијене – чишћење затворених простора – по m2..............................

5.00 дин

6

Уклањање смећа са дворишног простора правних лица по м2

0.80 дин

Напомена:
1. Трошкови транспорта механизације и опреме падају на терет наручиоца – корисника улуга.
2. Трошкови транспорта за возила чија се употреба обрачунава по тури или по контејнеру ван
територије града се увећавају се за износ од 30% од цене погонског горива возила којим се врши
транспорт по пређеном километру пута.
3. Цене коришћења грађевинске механизације важе за радове на земљишту – тврдоће III катагорије
Наведнe цене по јединици мерe увећавају се за 30%, изнад тврдоће земљишта III категорије ,
4. Ако се возило механизације и опрема користе дуже од 8 часова, цена радног часа се посебно
уговара.
5. У случајвима континуираног вршења услуга и већег обима посла, цена се уговара са
корисником услуга на нивоу признатих цена.
6. Цене су без обрачунатог ПДВ-а.
7. Радни сат радника за време чекања узроковано пропустом наручиоца радова обрачунава се 50%
8. Радни сат радника под отежаним условима и ван радног времена увећава се до 30%.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од 01.12.2012. године
Број: 232
У Алексинцу 13.02.2013. године
Председник УО
__________________________
Петар Зец

