
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' број 88/2011 и
104/2016), члана 45. став 1. тачка 15. Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Комуналне услуге''
Алексинац број 011-15 од 23.09.2016. године, члана 47. став 1. тачка 15. Статута ЈКП ''Комуналне услуге''
Алексинац број  2128 од  18.11.2016. године, Одлуке о начелима за одређивање цена комуналних услуга
број  1120  од  15.08.2013.  године  и  Одлуке  о  поверавању  обављања  послова  ЈКП ''Комуналне  услуге''
Алексинац за 2021. годину број: 011-122 од 29.12.2020. године, Надзорни одбор ЈКП ''Комуналне услуге''
Алексинац, на седници од 21.12.2021. године донео је

ЦЕНОВНИК
услуга јавне хигијене             

I.
Одређују се цене услуга јавне хигијене по датим јединицама мере. 

II.

Цене из тачке I. ове одлуке износе:
      

1. Свакодневно чишћење улица по м2 0,79

2. Чишћење улица сваког другог дана по м2 0,79

3. Чишћење улица три пута недељно по м2 0,79

4. Свакодневно пречишћавање по м2 0,47

5. Пречишћавање улица сваког другог дана по м2 0,47

6. Пречишћавање улица у зимском периоду по м2 0,47

7. Прање улица једном недељно-машински по м2 1,50

8. Прање улица једном недељно-ручно по м2 2,00

9. Чишћење после вашара по м2 1,52

10. Рад НК радника по часу 440,00

11. Тракторска тура на територији Алексинца 2.800,00

12. Уклањање угинулих паса и мачака по комаду 1.600,00

13. Пражњење контејнера после вашара по контејнеру 3.000,00

III.
Цене из тачке II ове одлуке дате су без oбрачунатог пореза на додату вредност.

IV.
Почетком примене цена услуга јавне хигијене одређених овом одлуком престају да важе цене ових

услуга одрeђенe одлуком Надзорног одбора ЈКП ''Комуналне услуге'' Алексинац број 1961 од 25.12.2020.
године на које је Општинско веће општине Алексинац дало сагласност решењем II/01 Број: 020-321 од
29.12.2020. године.

V.
Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности надлежног органа општине Алексинац, а

примењиваће се почев од 01.01.2022. године.

Број: 1999
У Алексинцу, 21.12.2021. године                                             

                       Председник Надзорног одбора

                                                                                                       Драган Милојевић  
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О Д Л У К У
О ЦЕНАМА УСЛУГА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ

                     Усваја се Ценовник услуга јавне хигијене број 1999 од 21.12.2021. године, разматран на
седници Надзорног одбора дана 21.12.2021. године на који је Одељење за комуналне и грађевинске
послове  Општинске  управе  општине  Алексинац  дало  мишљење  број  III  05  35-676/2/2021  од
21.12.2021. године.

Број: 1999/1 Председник Надзорног одбора
У Алексинцу, дана 21.12.2021. године

      Драган Милојевић


