
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 одржавања јавних зелених површина

            

I.
Одређују се цене услуга одржавања јавних зелених површина по датим јединицама мере. 

II.

Цене из тачке I. ове одлуке износе:

         

1. Кошење траве косачицом по м2 1,84

2. Кошење траве леђном шишалицом по м2 6,04

3. Грабуљање траве по м2 1,16

4. Грабуљање лишћа по м2 2,31

5. Обликовање шибља моторним маказама по м2 118,91

6. Окопавање шибља и цветњака по м2 17,33

7. Чанковање дрвореда по м2 57,75

8. Орезивање високе вегетације у дрворедима по комаду 504,00

9. Третирање хербицидима по м2 2,31

10. Прихрањивање травњака по м2 0,53

11. Ђубрење травњака по м2 0,53

12. Реконструкција и заснивање травњака засејавањем по м2 
(све операције)

284,00

13. Третирање шибља инсектицидима по м2 10,30

14. Тракторска тура на територији Алексинца 2.800,00

15. Садња сезонског цвећа по сату НК радника 440,00

16. Садња садница дрвећа по комаду 430,00

17. Сакупљање папира (паушал) за месец 35.000,00

18. Заливање засада у граду-тура цистерне+вредност 
утрошене воде

4.200,00

19. Риљање по м2 34,50

20. Рад НК радника по сату 440,00



21. Рад леђне шишалице по сату 957,00

22. Рад моторне тестере по сату 1.107,00

23. Рад телескопске моторне тестере по сату 1.214,00

24. Заливање засада у граду по м2 4,41

25. Коришћење возила са полужном дизалицом за рад на 
висини по сату

4.200,00

26. Набавка цветног материјала по комаду По приложеном рачуну

27. Набавка садног материјала по комаду По приложеном рачуну

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

IV.
Почетком примене  цена  услуга  одржавања јавних  зелених  површина  одређених  овом одлуком

престају  да  важе  цене  ових  услуга  одрeђенe  одлуком  Надзорног  одбора  ЈКП  ''Комуналне  услуге''
Алексинац  број  1962  од  25.12.2020.  године  на  које  је  Општинско  веће  општине  Алексинац  дало
сагласност решењем  II/01 Број: 020-320 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: 2000
У Алексинцу, 21.12.2021. године       
                                      
                   Председник Надзорног одбора

                                                                                                      Драган Милојевић
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О Д Л У К У
О ЦЕНАМА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

                     Усваја се Ценовник услуга одржавања јавних зелених површина број 2000 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: 2000/1 Председник Надзорног одбора
У Алексинцу, дана 21.12.2021. године

      Драган Милојевић 
  


