
Ценовник ЈКП "Горњи Милановац" Основне услуге

 I)  ОСНОВНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере
 Цена 

(дин/јм)

Вода – физичка лица и установе m3 55.00

Вода - правна лица m3 120.50

Одвођење и пречишћавање фекалних 
отпадних вода – физичка лица и установе m3 17.00

Одвођење и пречишћавање фекалних 
отпадних вода – правна лица m3 17.00

Накнада за одржавање водоводног 
прикључка - физичка лица и установе

корисник 110.00

Накнада за одржавање водоводног 
прикључка -правна лица

корисник 241.00

Изношење, транспорт и депоновање 
комуналног чврстог отпада – физичка 
лица и установе 

m2 7.50

Изношење, транспорт и депоновање 
комуналног чврстог отпада - привреда m2 12.60

Грејање – стамбени простор m2 105.00

Грејање – пословни простор m2 262.50

НАПОМЕНА: Све цене су без ПДВ-а



Ценовник ЈКП "Горњи Милановац" ВиК

НАЗИВ УСЛУГЕ
Јед 

мере
Цена     

(дин/јм)

Издавање техничких  услова за прикључак  на 
водоводну мрежу за све пречнике:           

ком 3,000.00          

Издавање техничких  услова за прикључак  на фекалну  
канализациону мрежу  за све пречнике:       

ком 2,000.00          

Издавање техничких  услова за прикључак  на  кишну 
канализациону мрежу  за све пречнике:       

ком 2,000.00          

Издавање техничких  услова за прикључак на водоводну 
мрежу пречника  до  Ø 50                   

ком 7,500.00          

Издавање техничких  услова за прикључак на водоводну 
мрежу    пречника преко Ø 50                     

ком 15,000.00        

Издавање техничких  услова за прикључак на фекалну  
канализациону мрежу  за све пречнике                

ком 4,000.00          

Издавање техничких  услова за прикључак  на  кишну 
канализациону мрежу  за све пречнике:       

ком 4,000.00          

Издавање техничких  услова за потребу израде 
урбанистичких услова за физичка лица           

ком 5,000.00          

Издавање техничких  услова за потребу израде 
урбанистичких услова   за правна лица         

ком 15,000.00        

Ø1/2" ком 7,500.00          

Ø3/4" ком 15,000.00        

Ø1" ком 22,000.00        

Ø 5/4 до 2" ком 45,000.00        

Ø 2,5" до 3" ком -

преко Ø 3" ком -

Сви пречници ком 3,000.00          

II) ВОДОДВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

1) Технички услови

 Издавање решења за прикључак на водоводну мрежу за пречник:

 1.1. Технички услови за Физичка лица

 Издавање решења за прикључак на фекалну канализациону 
мрежу:

1.2. Технички услови за Правна лица

1.3. Технички услови за издавање урбанистичких услова

2) Решења о прикључењу на водоводну и канализациону мрежу

 2.1. Решења о прикључењу  за Физичка лица :



Ценовник ЈКП "Горњи Милановац" ВиК

НАЗИВ УСЛУГЕ
Јед 

мере
Цена      

(дин/јм)

Сви пречници ком 3,000.00          

Ø 1/2" ком 15,000.00        

Ø 3/4" ком 22,000.00        

Ø 1" ком 30,000.00        

Ø 5/4 до 2" ком 45,000.00        

Ø 2,5" до 3" ком 60,000.00        

преко Ø 3" ком 100,000.00      

до Ø 1 ком 5,500.00          

преко Ø 1 ком 11,000.00        

 Ø 1/2" -  Ø 3/4" ком 12,000.00

 Ø 1" -  Ø 2" ком 20,000.00

Излазак на терен и израда Записника о прикључењу 
(раздвајању) на дистрибутивну мрежу ВиК-а

ком 2,000.00

Трошкови рада и материјала на прикључењу 
(раздвајању) на дистрибутивну мрежу ВиК-а

ком
према радном 

налогу

2.3. Решење о раздвајању водомера за физичка лица

 Издавање решења за раздвајање водомера за пречник:

2.4. Прикључење ( раздвајање) на дистрибутивну мрежу ВиК-а

Издавање решења за прикључак на водоводну мрежу за пречник:

 Издавање решења за прикључак на канализациону мрежу где је водоводни 
прикључак:

 Издавање решења за прикључак на кишну канализациону 
мрежу:

2.2. Решења о прикључењу за правна лица



Ценовник ЈКП "Горњи Милановац" ВиК

НАЗИВ УСЛУГЕ
Јед 

мере
Цена           

(дин/јм)

 Монтажа (демонтажа) холендерског  типа водомера. 
Ценом услуге обухваћен рад радника на монтажи 
(демонтажи),  излазак на терен и израда Записника

ком 2,000.00          

Монтажа (демонтажа) прирубничког  типа водомера. 
Ценом услуге обухваћен рад радника на монтажи 
(демонтажи),  излазак на терен и израда Записника

ком 3,000.00          

Трошкови материјала, делова  и баждарење
ком

 према радном 
налогу 

Трошкови испитивања тачности водомера на захтев 
корисника ком

 према радном 
налогу 

КВ радник ч 600.00             

НК радник ч 500.00             

Трошкови транспорта км 120.00             

Сечење асфалта м1 600.00             

Вибро плоча ч 800.00             

 Ровокопач ч 5,000.00          

Цистерна пијаће воде. (Ценом није обухваћен 
транспорт)

ком 4,000.00          

Пумпа за извлачење воде ч 1,500.00          

 Ваљак.  (Ценом није обухваћен транспорт) ч 5,000.00          

 Електрофузиони апарат ч 2,500.00

Копање тракторским ланцем за постављање 
водоводних цеви

м 120.00

Затрпавање канала ископаним тракторским ланцем м 80.00

Контрола притиска воде на точећем месту (Ценом 
обухваћен рад и транспорт)

ком 2,500.00          

4)  Остале услуге

3)  Водомери

 3.1. Поправка, монтажа (демонтажа)  водомера                                                                                                     
и испитивање тачности водомера на захтев корисника

 4.1.Рад водоинсталатера

 4.2.Рад машина, уређаја



Ценовник ЈКП "Горњи Милановац" ВиК

НАЗИВ УСЛУГЕ
Јед 

мере
Цена     

(дин/јм)

Детекција кварова на водоводној мрежи 
електроакустичним апаратом

ч 2,500.00          

Детекција положаја енергетских и телекомуноикационих
 каблова и металних цеви

ч 3,000.00          

Такса за утврђивање положаја инсталација ВиК-а                                             
(физичка лица)

ком 2,500.00          

Такса за утврђивање положаја инсталација ВиК-а                                 
( правна лица)

ком 10,000.00        

Физичка лица, установе.                                                                                   
(Ценом није обухваћен транспорт)

ч 6,000.00          

Физичка лица, установе.                                                                     
(Ценом није обухваћен транспорт)

1/2 ч 3,000.00          

Правна лица (Ценом није обухваћен транспорт) ч 12,000.00        

Кућни савет, скупштина станара                                        
(Ценом није обухваћен транспорт)

ч 10,000.00        

Кућни савет, скупштина станара                                                     
(Ценом није обухваћен транспорт)

1/2 ч 5,000.00          

Физичка лица, установе.                                                                                   
(Ценом није обухваћен транспорт)

 цистер. 7,000.00

Правна лица (Ценом није обухваћен транспорт)  цистер. 15,000.00

Кућни савет, скупштина станара                                                     
(Ценом није обухваћен транспорт)

 цистер. 10,000.00

Услуга прерада фекалија из септичких јама на ЦППОВ 
Млаковац

м3 300.00             

Услуга прерада технолошких вода на ЦППОВ Млаковац, 
која задовољава правилник о МДК 

м3 500.00             

НАПОМЕНА: Све цене су без ПДВ-а

Рад цистерне на одгушењу канализационих система пумпом високог притиска 

Рад цистерне на пражњењу канализационих система (сливника, септичких 
јама) вакум пумпом са третманом на ЦППОВ

Прерада отпадних вода на ЦППОВ Млаковац

 4.4.Рад цистерне високог притиска и услуга прераде отпадне воде

 4.3.Одређивање положаја (кварова)  подземних инсталација



Ценовник ЈКП "Горњи Милановац" Грејање

III) ГРЕЈАЊЕ - ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

1) Искључење корисника

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере Цена     (дин/јм)

појединачно искључење исецањем и заваривањем 
веза грејног тела

грејно тело 3,000.00

појединачно искључење у дистрибутивном орману 
затварањем и пломбирањем вентила потисног и 
повратног вода

сва грејна 
тела

5,000.00

искључење целе зграде (објекта) затварањем и 
пломбирањем вентила потисног и повратног вода 
примара у топловодном шахту или подстаници зграде 
(објекта)

корисник 2,500.00

2) Прикључење корисника

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере Цена      (дин/јм)

појединачно прикључење новог корисника 
грејно тело 5,000.00

појединачно поновно прикључење корисника 
настављањем и заваривањем веза свих грејних тела 

грејно тело 5,000.00

појединачно поновно прикључење у дистрибутивном 
орману отварањем вентила потисног и повратног вода 

сва грејна 
тела

5,000.00

поновно прикључење целе зграде отварањем вентила 
потисног и повратног вода примара у топловодном 
шахту или подстаници зграде (објекта) 

корисник 2,500.00

НАПОМЕНА: Све цене су без ПДВ-а



Ценовник ЈКП "Горњи Милановац" Комунална хигијена

IV) КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА - ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере Цена              (дин/јм)

Депоновање  неопасног отпада из индустрије   
мерено у расутом стању

м3 1,200.00

Извлачење и  депоновање  неопасног отпада из 
индустрије   мерено у расутом стању (Транспорт 
није укључен у цену)

м3 1,200.00

Депоновање  неопасног отпада из индустрије                                т 6,000.00

Извлачење и депоновање  неопасног отпада из 
индустрије   мерено у расутом стању (Транспорт 
није укључен у цену)

т 6,000.00

Извлачење и депоновање комуналног кућног 
мешаног отпада из наменских посуда  на сеоском 
подручију (Транспорт није укључен у цену)

м3 924.00

Депоновање кућног комуналног мешаног отпада                               т 2,000.00

Депоновање отпада из постројења за 
пречишћавање индустријских  вода и других 
органских неопасних отпада добијених у процесу 
производње 

т 3,500.00

Депоновање баштенског отпада, отпада из 
пољопривреде, шумарства, прераде хране

т 3,500.00

Одлагање кабастог отпада (намештај, кућни 
апарати и столарија)                                      

т бесплатно

Одлагање отпадних гума т бесплатно

Депоновање шута (земљано-камени материјал из 
ископа са крупноћом до 30 cm)

т бесплатно

2) Остало

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере Цена              (дин/јм)

Рад радника ч 500.00

Трошкови транспорта км 120.00

Трошкови транспорта комуналног кућног мешаног 
отпада са сеоског подручија из наменских посуда

км 90.00

Накнада за изношење смећа и депоновање отпада 
мањих радњи (киосци, мањи локали, радње итд.)

месец 600.00

НАПОМЕНА: Све цене су без ПДВ-а

1) Депоновање индустријског неопасног и комуналног мешаног отпада



Ценовник ЈКП "Горњи Милановац" Пијаце

V) ПИЈАЦЕ

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере Цена    (дин/јм)

Дневни закуп са укљученом пијачарином ком 250.00

Месечни закуп без укључене пијачарине ком 2,500.00

Месечни закуп са укљученом пијачарином ком 4,500.00

3 месечни закуп без укључене пијачарине ком 6,000.00

3 месечни закуп са укљученом пијачарином ком 12,150.00

6 месечни закуп без укључене пијачарине ком 10,800.00

6 месечни закуп са укљученом пијачарином ком 23,000.00

Годишњи закуп без укључене пијачарине ком 19,000.00

Годишњи закуп са укљученом пијачарином ком 44,000.00

Дневна пијачарина ком 83.33

Дневни закуп са укљученом пијачарином ком 500.00

Месечни закуп без укључене пијачарине ком 8,750.00

Месечни закуп са укљученом пијачарином ком 10,000.00

3 месечни закуп без укључене пијачарине ком 25,000.00

3 месечни закуп са укљученом пијачарином ком 28,750.00

6 месечни закуп без укључене пијачарине ком 47,500.00

6 месечни закуп са укљученом пијачарином ком 55,000.00

Годишњи закуп без укључене пијачарине ком 90,000.00

Годишњи закуп са укљученом пијачарином ком 105,000.00

Дневна пијачарина ком 125.00

Дневни закуп са укљученом пијачарином ком 250.00

Месечни закуп без укључене пијачарине ком 2,000.00

Месечни закуп са укљученом пијачарином ком 4,050.00

3 месечни закуп без укључене пијачарине ком 4,800.00

3 месечни закуп са укљученом пијачарином ком 11,000.00

6 месечни закуп без укључене пијачарине ком 8,640.00

 1.1. Тезге за воће и поврће

1) Зелени пијац

 1.2.  Пијачни простор без опреме димензија 8м х 3м

 1.3.  Тезге за "опрему, јаја, мешовите и занатске производе"



Ценовник ЈКП "Горњи Милановац" Пијаце

6 месечни закуп са укљученом пијачарином ком 21,250.00

Годишњи закуп без укључене пијачарине ком 15,500.00

Годишњи закуп са укљученом пијачарином ком 40,950.00

Дневна пијачарина ком 83.33

Ценом обухваћена тезга и простор до тезге                     
2м х2м

Дневни закуп са укљученом пијачарином ком 291.67

Месечни закуп без укључене пијачарине ком 3,333.33

Месечни закуп са укљученом пијачарином ком 5,250.00

3 месечни закуп без укључене пијачарине ком 8,000.00

3 месечни закуп са укљученом пијачарином ком 13,950.00

6 месечни закуп без укључене пијачарине ком 14,400.00

6 месечни закуп са укљученом пијачарином ком 26,450.00

Годишњи закуп без укључене пијачарине ком 25,500.00

Годишњи закуп са укљученом пијачарином ком 49,950.00

Дневна пијачарина ком 83.33

Месечни закуп ком 1,250.00

3 месечни закуп ком 5,333.33

6 месечни закуп ком 7,500.00

Годишњи закуп ком 14,000.00

Ценом обухваћено 1/2 витрине

Дневни закуп са укљученом пијачарином ком 583.33

Месечни закуп без укључене пијачарине ком 3,333.33

Месечни закуп са укљученом пијачарином ком 4,166.67

3 месечни закуп без укључене пијачарине ком 6,250.00

3 месечни закуп са укљученом пијачарином ком 10,000.00

Годишњи закуп без укључене пијачарине ком 20,000.00

Годишњи закуп са укљученом пијачарином ком 30,000.00

Дневна пијачарина ком 125.00

Дневни закуп са укљученом пијачарином ком 500.00

 1.4.  Тезге за "расад и цвеће"

 1.5. Остало - Магацински простор

 1.6. Витрине за "производе од млека и живинско месо"

 1.7. Столови за сухомеснате производе



Ценовник ЈКП "Горњи Милановац" Пијаце

Месечни закуп без укључене пијачарине ком 2,916.67

Месечни закуп са укљученом пијачарином ком 3,750.00

3 месечни закуп без укључене пијачарине ком 5,500.00

3 месечни закуп са укљученом пијачарином ком 8,000.00

Годишњи закуп без укључене пијачарине ком 19,000.00

Годишњи закуп са укљученом пијачарином ком 29,000.00

Дневна пијачарина ком 125.00

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере Цена    (дин/јм)

Месечни закуп са укљученом пијачарином ком 6,666.67

6 месечни закуп са укљученом пијачарином ком 30,000.00

Годишњи закуп са укљученом пијачарином ком 47,500.00

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере Цена    (дин/јм)

Ситна стока (свиње, прасад, овце, јагњад) ком 41.67

Крупна стока ( телад, јунад, краве, коњи) ком 83.33

све категорије ком 41.67

Путничко возило ком 25.00

Лака теретна возила до 3,5 т ком 41.67

Теретна возила преко 3,5 т ком 83.33

НАПОМЕНА: Све цене су без ПДВ-а

 3.2. Коришћење ваге 

 3.3. Улаз празних возила у пијац

2) Робни пијац

 2.1. Пијачни простор без опреме димензија 4м х 2м

3) Сточни пијац

 3.1. Улаз стоке у пијац 



Ценовник ЈКП "Горњи  Милановац" Гробље

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере
Цена  

(дин/јм)

Сахрана у раку                                                                                
(ценом обухваћено)

 - ископ стандардне дубине ,( h ˂ 1,4 м) , сахрањивање , 
формирање хумке , одвоз вишка земље ,коришћење 
градске капеле (до 24ч), употреба колица за превоз 
покојника , потребна дезинфекција , уклањање венаца и 
цвећа после 40 дана.

Сахрана у раку са скидањем и враћањем надгробне 
плоче (ценом обухваћено)

 -скидање и враћање надгробне плоче, ископ стандардне 
дубине ,( h ˂ 1,4 м) , сахрањивање , формирање хумке , 
одвоз вишка земље ,коришћење градске капеле (до 24ч), 
употреба колица за превоз покојника , потребна 
дезинфекција , уклањање венаца и цвећа после 40 дана.

Сахрана у гробницу                                                                                 
(ценом обухваћено)

 - скидање и враћање надгробне плоче , размештање 
сандука , сахрањивање , коришћење градске капеле      ( 
до 24ч) , употреба колица за превоз покојника , потребна 
дезинфекција , уклањање венца и цвећа после 40 дана 

Укоп урне                                                                                        
(ценом обухваћено)

 - евентуално скидање и враћање надгробне плоче , укоп 
урне, формирање хумке , потребна дезинфекција , 
уклањање венца и цвећа после 40 дана .

Есхумација до 1 год. почивања                                              
(ценом обухваћено)

 - Ископ и смештај у сандук посмртних остатака (сандук 
обезбеђује организатор есхумације), затрпавање са 
уређењем хумке , спровођење свих неопходних 
санитарних мера донетих од стране санитарног 
инспектора 

VI) ГРОБЉЕ

1) Сахрањивање

 1.1. Сахрана

пауш 9,900.00

пауш 12,200.00

пауш 11,000.00

пауш 5,500.00

 1.2. Есхумација

пауш 25,000.00



Ценовник ЈКП "Горњи  Милановац" Гробље

Есхумација од 1 до 5 год. почивања                                           
(ценом обухваћено) 

 - Ископ и смештај у сандук посмртних остатака (сандук 
обезбеђује организатор есхумације), затрпавање са 
уређењем хумке , спровођење свих неопходних 
санитарних мера донетих од стране санитарног 
инспектора 

Есхумација до преко 5 год. почивања                                   
(ценом обухваћено) 
 - Ископ и смештај у сандук посмртних остатака (сандук 
обезбеђује организатор есхумације), затрпавање са 
уређењем хумке , спровођење свих неопходних 
санитарних мера донетих од стране санитарног 
инспектора 

Рад раника  (ценом обухваћено)

 - Радови на додатном ископу , додатном уређењу хумки и 
други физички послови

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере
Цена  

(дин/јм)

Превоз покојника у поворци                                                
(Обрачун на релацији градска капела- гробно место на 
градском гробљу)

пауш 1,500.00

Употреба погребног возила .                                              ( 
Ценом обухваћена и дезинфекција)

пауш 1,000.00

Превоз погребног возила.                                         км 120.00

Преузимање покојника по налогу судских и других 
државних органа и локалне самоуправе (ценом 
обухваћена врећа)

пауш 6,000.00

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере
Цена  

(дин/јм)

Накнада за закуп једног гробног места за 10 година пауш 3,000.00

Накнада за одржавање гробља.  (ценом није обухваћено 
одржавање појединачних гробних места)

1 гробно 
место/ год

800.00

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере
Цена  

(дин/јм)

АБ опсег за једно гробно место ком 96,000.00

пауш 35,000.00

пауш 20,000.00

 1.3. Рад радника

ч 500.00

2) Употреба погребног возила

3) Закуп гробних места и одржавање

4) Уређена гробна места



Ценовник ЈКП "Горњи  Милановац" Гробље

АБ опсег за два гробна места ком 120,000.00

АБ опсег за три гробна места ком 136,000.00

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере
Цена  

(дин/јм)

Дозвола за извођење радова I: Израда , облагање  или 
реконструкција опсега,                                                                    
(обрачун по једном гробном месту)

пауш 800.00

Дозвола за извођење радова II: постављање венаца 
надгробних плоча, споменика)                                                                   
(обрачун по једном гробном месту)

пауш 800.00

Дозвола за извођење радова III: мањи 
грађевински/браварски радови , писање слова.

пауш 400.00

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере
Цена  

(дин/јм)

Коришћење капеле                                                              
(обрачун по започетом дану)

пауш 1,000.00

Коришћење хладњаче за покојника                                        
(обрачун по дану)

пауш 2,000.00

Коришћење разгласа испред капеле пауш 700.00

Преузимање и укоп болничног отпада кг 2,000.00

Пријем покојника у време радног времена од стране 
трећих лица

пауш 600.00

Пријем покојника ван време радног времена од стране 
трећих лица

пауш 1,500.00

Накнада за издавање потврде о поседовању гробних 
места и за пренос права коришћења

пауш 500.00

НАПОМЕНА: Све цене су без ПДВ-а

5) Дозволе за извођаче радова

6) Остале услуге



Цеовник ЈКП "орњи Милановац" Јавна хигијена и зеленило

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере Цена   (дин/јм)

Орезивање и одвоз орезаног материјала kom. 180.00

Oкопавање kom. 100.00

Прихрањивање вештачким ђубривом kom. 100.00

Хемијска заштита од штеточина и болести kom. 120.00

Уништавање корова на стазама и платоима m² 20.00

Кошење моторном косачицом са одвозом 
покошеног материјала

m² 3.00

Кошење тримером са одвозом покошеног 
материјала

m² 5.00

Подсејавање оштећених површина m² 125.00

Прихрањивање вештачким ђубривом m² 7.00

Орезивање и одвоз орезаног материјала на депонију m² 100.00

Окопавање m² 25.00

Прихрањивање m² 30.00

Плевљење и окопавање m² 35.00

Окопавање ружа kom. 25.00

Орезивање ружа kom. 25.00

Хемијска заштита од штеточина и болести kom. 30.00

Заливање m² 25.00

Прихрањивање вештачким ђубривом m² 25.00

Загртање ружа kom. 25.00

Садња сезонског цвећа kom. 20.00

Одстрањивање прецветалих цветова m² 15.00

Одржавање жардињера kom. 70.00

VII) ЈАВНА ХИГИЈЕНА И ЗЕЛЕНИЛО

1) Зеленило

 1.1. Одржавање украсног шибља

1.2. Неговање травњака

1.3. Одржавање живе ограде

1.4. Одржавање цветних површина



Цеовник ЈКП "орњи Милановац" Јавна хигијена и зеленило

Орезивање и обликовање круне младог дрвећа 
прсног пречника до 30 цм  са земље, са одвозом 
орезаног материјала на депонију

kom. 600.00

Орезивање и обликовање круне младог дрвећа 
прсног пречника преко 30 цм са земље, са одвозом 
орезаног материјала на депонију

kom. 1000.00

Окопавање и орезивање ластара kom. 200.00

Орезивање и обликовање круне дрвећа уз помоћ 
хидрауличне платформе, са одвозом орезаног 
материјала на депонију

kom. 16,900.00

Садња дрворедних садница kom. 500.00

Окопавање младих садница kom. 80.00

Редовно заливање младих садница kom. 25.00

Уклањање стабала пречника 30-50 цм уз помоћ 
хидрауличне корпе, уклањање и зарубљивање 
пањева 10 цм испод нивоа тла на месту где је био 
пањ,као и одвоз свог уклоњеног материјала на 
депонију

kom. 22,100.00

Уклањање стабала пречника 30-50 цм са земље, 
уклањање и зарубљивање пањева 10 цм испод 
нивоа тла на месту где је био пањ,као и одвоз свог 
уклоњеног материјала на депонију

kom. 16,900.00

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере Цена   (дин/јм)

Ручно редовно чишћење папира и других отпадака 
са улица и тротоара

m² 0.67

Ручно редовно чишћење папира и других отпадака 
са јавних зелених површина

m² 0.67

Ручно редовно чишћење лишћа са јавних површина m² 0.85

Редовно пражњење канти са одвозом смећа на 
деопнију

kom. 30.00

Редовно чишћење снега и леда (ручно/машинско) 
са стаза и тротоара

m² 2.60

Редовно ручно посипање соли по стазама и 
тротоарима

m² 2.10

 2.2.Чишћење снега

1.5. Одржавање дрвореда

2) Јавна хигијена

 2.1.Ручно чишћење папира, отпада, лишћа са јавних површина



Цеовник ЈКП "орњи Милановац" Јавна хигијена и зеленило

Прво прање (пре редовног) m² 2.92

Редовно прање m² 2.03

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед мере Цена   (дин/јм)

Рад чистилице h 5,300.00

 Рад чистилице  (редовно чишћење) m2 1.30

Рад радника на јавној хигијени и зеленилу (Прање, 
кошење, чишћење и други физички послови)

h 500.00

Најам покретног тоалета (без превоза и чишћења) dan 500.00

НАПОМЕНА: Све цене су без ПДВ-а

 2.3.Прање улица

3) Остало


