
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге“
Алексинац, број  2128 од  18.11.2016. године и тачке 4. и 5.  Одлуке о начелима за одређивање цена
комуналних  услуга  број  1120  од  15.08.2013.  године,  Надзорни  одбор  ЈКП  „Комуналне  услуге“
Алексинац на седници одржаној дана  28.12.2021. године, доноси

О Д Л У К  У

о ценама осталих комуналних услуга

            

I.

Утврђују се цене осталих комуналних услуга по датим јединицама мере.

II.

Цене из тачке I. ове одлуке су:

А. ЦЕНЕ УСЛУГА НА ДЕПОНИЈИ СМЕЋА: 

1 Депоновање земље, шута и осталог грађевинског отпада од стране физичких лица, 
по  м3...................................................................................................................................

 
400.00 дин

2 Депоновање земље, шута и осталог грађевинског отпада од стране правних лица, 
по м3..................................................................................................................................

 
600.00 дин

3 Депоновање нешкодљивог комуналног отпада од стране физичких лица, по м3.....
500.00 дин

4 Депоновање  нешкодљивог комуналног отпада од стране  правних лица по м3..... 700.00 дин

5 Депоновање нешкодљивог комуналног отпада од стране правних лица у  име и за рачун 
другог корисника услуга по м3 .............................................................................................. 1.500,00 дин

      

Б. ЦЕНЕ ВАНРЕДНИХ УСЛУГА:

1 Изношење и депоновање смећа  на територији града, по контејнеру до запремине од
1,1м3................................................................................................................................... 3.000,00 дин

2 Изношење и депоновање смећа на територији града, по контејнеру запремине 
од 5 m³ ..................................................................................................................................

 
7.000,00 дин

3 Утовар  отпада, по м3.......................................................................................................... 2.000,00 дин

4 Извоз  земље,  шута  и  осталог  грађевинског  отпада  по  тракторској
прикoлици ........................................................................................................................... 6.000,00 дин

5 Чишћење затвореног простора по м2................................................................................. 5,00 дин

      

Ц. ЦЕНЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА ВОЗИЛА, ГРАЂЕВИНСКЕ И ДРУГЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ СА ВОЗАЧЕМ ИЛИ РУКОВАОЦЕМ
     

1 Трактор ИМТ 539,  по 
часу.................................................................................................

2.500,00 дин

2 Возило до 3.5т  укупне масе по часу......................................................................... ........ 3.000,00 дин

3 Возило до 3.5т  укупне масе по тури на територији града ............................................. 6.000,00 дин

4 БУЛДОЗЕР - равнања земље до III катагорије, по часу................................................ 5.800,00 дин



5 ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ, по часу........................................................................................ 6.000,00 дин

6 ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ, по тури на територији града..................................................... 9.000,00 дин

7 Возило за одвоз смећа (комуналног отпада) од 21м3 по часу ....................................... 9.000,00 дин

8 Возило за одвоз смећа (комуналног отпада) од 13м3 по часу ...................................... 6.500,00 дин

9 Возило за одвоз смећа (комуналног отпада) од 8м3 по часу ....................................... 6.000,00 дин

10 Возило за одвоз смећа (комуналног отпада) од 5м3 по часу ....................................... 5.500,00 дин

11 Возило са корпом за рад на висини до 10м ................................................................... 4.000,00 дин

12 Возило за однос контејнера-аутоподизач, по часу ....................................................... 7.000,00 дин

13 Ауточистилица, по часу .................................................................................................. 3.500,00 дин

14 Ауточистилица, по м2 . .................................................................................................. 1,00 дин

15 Милтифункционално возило – Аванти, по часу .......................................................... 3.500,00 дин

16 УЛТ 160-Утоваривач, по часу …..................................................................................... 8.500,00 дин

17 Теретно возило кипер 14м3 .............................................................................................. 8.400,00 дин

18 Комбинована машина, по часу ......................................................................................... 6.300,00 дин

19 Специјално возило за однос возила са дизалицом (паук), по часу …........................... 12.000,00 дин

20 Багер гусеничар, по часу …............................................................................................... 9.000,00 дин

21 Рад атомизером, по часу …............................................................................................... 960,00 дин

 

III.
Изнајмљивање машина се фактурише по започетом сату у времену поласка и доласка 

машина са локације сервиса предузећа. 

IV.
Цена транспорта за возила чија се употреба обрачунава по тури или по контејнеру ван 

територије града, обрачунава се 30% од цене погонског горива по пређеном километру пута.

V.
Цене коришћења грађевинске механизације важе за земљиште до III категорије тврдоће.

VI.
Посебно се уговара цена у случају:

-коришћења возила и опреме дуже од 8 часова,
-континуираног вршења услуга,
-већег обима посла,
-отежаних услова рада
-рада ван редовног радног времена и
-захтева Оснивача.

Овлашћује се директор да дефинише цене за случајеве из става 1. ове тачке, с тим што 
наведене цене не могу бити ниже од 30% од цена из тачке 2. ове одлуке, изузев цена по захтеву 
Оснивача које не могу бити ниже од 20% од цена из тачке 2. ове одлуке.



VII.
Цене из тачке 2. ове одлуке дате су без обрачунатог пореза на додату вредност.

VIII.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се почев од 01.01.2022. године.

Број: 2052

У Алексинцу, 28.12.2021. године                                             

              Председник Надзорног одбора

       Драган Милојевић


