




Предлог измена у ценовнику ЈКП Наш дом 

ПРОИЗВОДЊА И ИСПОРУКА ВОДЕ И ОДВОД УПОТРЕБЉЕНЕ ВОДЕ 

Бр. Услуга 

Јед. 

мере 

Стара цена 

(са пдв-ом) 

Нова цена 

(са пдв-ом) 

1 

Испорука воде за домаћинства, васпитно-

образ.установе, Дом старих, Дом здравља и 

Специјална болница за рехабилитацију 

"Јунаковић" 

м3 67.36 77.46 

2. 

Одводња употребљене воде за домаћинства, 

васпитно-образ. Установе, Дом старих и 

Специјална болница за рехабилитацију 

"Јунаковић" 

м3 33.68 38.73 

ОДВОЗ ИНДУСТРИЈСКОГ ОТПАДА И КУЋНОГ СМЕЋА 

Бр. Услуга 

Јед. 

мере 

Стара цена 

(са пдв-ом) 

Нова цена 

(са пдв-ом) 

1 

Одвоз индустријског отпада и других отпадака 

за предузећа, заједнице и установе (контејнер) 
м3 1,167.06 1,342.11 

2 

Одвоз индустријских отпадака са ручним 

утоваром и других отпадака за предузећа, 

установе и заједнице 

м3 1,635.04 1,880.30 

3 

Одвоз смећа са утоваром путем канти за 

домаћинства (обрачун по м2 стамбеног 

простора месечно) 

м3 6.20 7.14 

4 

Одвоз смећа за локале и монтажне објекте: 

адвокатске канцеларије, представништва, 

агенције, видео клубови, рибарнице, атељеи, 

златарске радње, часовничарске и оптичке 

радње, пословне просторије, предузећа и 

представништва, аутомеханичарске, 

фризерске, берберске и кројачке радње, тв и 

видео сервиси, апотеке, приватна предузећа, 

приватне лекарске ординације, радионице за 

поправку бицикала и сл. 

м3 577.74 664.40 

5 

Одвоз смећа за локале и монтажне 

објекте(ресторани, кафане, кафићи, 

ћевабџинице, хамбургерије, продавнице 

мешовите робе, предузећа са производњом и 

продајом, пекарске радње, месарске радње, 

штампарије, пицерије, посластичарнице и сл.) 

м3 982.17 1,129.49 

6 

Одвоз индустријских отпадака за предузећа, 

заједнице, установе(нерадним данима) 
м3 1,635.04 1,880.30 

7 

Планирање смећа булдозером на 

депонији(додаје се на горе наведене цене по 

редним бројем 3,4,5,6 или 7) 

м3 456.41 524.88 



8 

Одвоз смећа из колективног становања(на 

цену одвоза додаће се одржавање контејнера) 

м2 

мес. 

6.20         

133.46 

7.14          

153.48 

9 

Обрачун пређених километара за превоз ван 

Апатина 
км 105.19 120.97 

10 

Изнајмљивање контејнера од 5 м3 за физичка 

лица 
ком 8,117.33 9,334.93 

11 Рад КВ радника на ручном чишћењу отпада час 1,004.78 1,155.51 

ново у ценовнику 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА 

Бр. Услуга 

Јед. 

мере 

Стара цена 

(са пдв-ом) 

Нова цена 

(са пдв-ом) 

24 

Набавка и израда хладног асфалта, 

атестираног по лиценци,гранулације од 0-8 

мм, са превозом до 5 км 

t   11,868.00 

25 

Припрема за крпљење ударних рупа са 

претходном припремом-сечење ивица 

компресором и чишћење припремљених 

површина. По потреби обележавање 

микролокација саобраћајном сигнализацијом. 

t   6,240.00 

26 

Набавка, израда, довоз, и ручна уградња 

хладног асфалта за крпљење ударних рупа са 

претходном припремом-сечење ивица 

компресором чишћење и чишћење 

припремљених површина. По потреби 

обележавање микролокација саобраћајном 

сигнализацијом. 

t   18,108.00 

27 

Довоз и ручна уградња асфалт-бетона (АВ 11) 

за крпљење ударних рупа са претходном 

припремом-сечење ивица компресором 

чишћење и прскање полустабилном 

битуменском емулзијом 0.50 кг/м2, заливање 

ивица након асфалтирања смесом песка и 

емулзије. 

t   12,552.00 

      


