
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
            

I.

Одређују се цене услуга радова на уређењу и одржавању зелених површина, по датим 
јединицама мере.

II.

Цене из тачке I. ове одлуке су:

Цена

1. Кошење траве косашицом по м2 3.00

2. Грабуљање покошене траве по м2 2.00

3. Грабуљање лишћа по м2 4.00

4. Тршење ригола коцке по м2 11.00

5. Плевљење руже и живице по м2 90.00

6. Орезивање високе вегетације у дрворедима по ком 500,00

7. Орезивање шибља и живица моторним маказама по м2 185,00

8. Орезивање ружа по ком 30,00

9. Чанковање дрвећа по ком 85,00

10. Заливање травњака по м2 5.00

11. Реконструкција травњака по м2 200,00

12. Реконструкција травњака – бусењем по м2 740,00

13. Прехрањивање травњака по м2 1,00

14. Садња шибља, перена и ружа по ком 140.00

15. Садња садница по ком 420.00

16. Садња живица 10 ком/м по м2 720.00

17. Окопавање шибља и цвецњака по м2 45.00

18. Риљање по м2 85.00

19. Загртање и одгртање ружа по м2 35.00

20. Уништавање корова хербицидима по м2 15.00

21. Рад леђне шишалице по сату 1.300,00

22. Рад леђне шишалице за траву изнад 30 цм по м2 11.00

23. Рад моторном тестером по сату 1.510,00

24. Фрезирање по м2 6.00

25. Рад трактора по сату 3.500,00



26. Рад мултифункционалне машине по м2 4,00

27. Рад фрезе по сату 3.300,00

28. Рад телескопске моторне тестере по сату 1.600,00

29. Заливање засада по м2 7.00

30. Садња сезонског цвећа и перена по ком 20,00

31. Рад НК радника 440,00

32 Возило са корпом за рад на висини 4.000,00

33 Сечење дрвећа пречника до 10цм у питном појасу са утоваром
у камион м2

210,00

34 Сечење шибља са одбацивањем у путом појасу м2 55,00

35 Кошење траве са одбацивањем у путном појасу м2 7,00

III.

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

IV.

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

  

Број: 2053
У Алексинцу, 28.12.2021. године                                             
    Председник Надзорног одбора 

                                                                                            Драган Милојевић 
  


