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Рб Услуга Jm
цена без 

ПДВ

1 2 3

Изношење, депоновање и санирање смећа и изношење кабастих отпадака за физичка 
лица, односно индивидуалне потрошаче

1.1. I група - индивидуално становање м2 4.15

1.2. II група - колективно становање м2 4.15

1.3. Употреба контејнера стан 44.42

Изношење, депоновање и санирање смећа за правна лица, односно радног човека који је 
основао радњу без својства правног лица (радни човек)

2.1. I група - пословни простор м2 8.31

2.2. II група - пословно-продајни простор м2 13.11

2.3.
III група - пословни простор чији су корисници, односно власници државни органи, органи 
локалне самоуправе, установе, цркве м2 3.66

Цене средстава рада

3.1. Аутоцистерна са два радника час 5385.60

3.2. Аутофекалија час 2586.03

3.3. Аутоподизач час 2586.03

3.4. Булдозер час 4274.27

3.5. Кадавер час 1293.12

3.6. Контејнер (дневни најам без одвоза смећа) дан 473.69

Цене одвоза и депоновања отпада

4.1. Одвоз кланичног отпада м3 1939.86

4.2. Депоновање и санирање кланичног отпада м3 1507.83

5.1. Одвоз отпадне ко2е, гуме, текстила м3 969.85

5.2. Депоновање и санирање отпадне ко2е, гуме, текстила м3 753.91

6.1. Одвоз отпада пољопривредне производње м3 603.13

6.2. Депоновање и санирање отпада пољопривредне производње м3 322.71

7.1. Изношење фекалија за физичка лица м3 215.47

7.2. Изношење фекалија за правна лица м3 345.45

8.1. Депоновање и санирање фекалних отпадака за физичка лица м3 151.37

8.2. Депоновање и санирање фекалних отпадака за правна лица м3 236.83

9.1. Одгушивање, изношење фекалија из пољског ^С-а тура 3205.93

10.1 Одгушивање канализације м 279.60

11.1 Одвоз смећа и др.по посебном налогу за физичка лица м3 213.69

11.2 Одвоз смећа и др.по посебном налогу за правна лица м3 452.35

12.1 Депоновање и санирање по посебном налогу за правна лица м3 215.47

12.2 Депоновање и санирање по посебном налогу за физичка лица м3 86.35

13.1 Механизовано чишћење муља и густих талога м3 646.49

14.1 Депоновање и санирање отпадака муља и др. м3 452.35

15.1 Цена превоза км 113.99

16.1
Изношење, депоновање и санирање кућног смећа из сеоских месних заједница (по члану 
домаћинства)

1/чл.до
м.

158.88

На цену услуге додаје се порез на додату вредност складу са Законом о ПДВ

Ценовник је ступио на снагу  на основу Закључка СО Рума бр.06-92-5/2016-III од 30.11.2016. 
године, а примењује се од 01.01.2017. године.

Директор
Бранко Јовичић,дипл.грађ.инж.


