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2. Цене услуга одржавања и чишћења сливника, сливничних веза и изливних грађевина, са 

набавком и заменом оштећених делова 
Ред 

број 
Опис послова 

Јед. 

мере 
Цена 

1.  Редовно – превентивно одржавање сливника по достављеном писаном 

програму Наручиоца, што подразумева чишћење таложника сливника, 

утовар, транспорт и истовар извађеног материјала на депонију коју 

одреди Наручилац 

ком. 900,00 

2.  Редовно – превентивно прање сливника водом под притиском као и 

пропирање одводне цеви од сливника дефинисаном тачком 1 ценовника 

до шахте кишне канализације просечне дужине од 1 до 5 m 

ком. 600,00 

3.  Чишћење шахти атмосферске канализације са одвозом извађеног 

материјала на депонију коју одреди Наручилац 

ком. 1500,00 

4.  Чишћење ,,жабљих поклопаца“ и решетки на изливима колектора са 

одвозом материјала на депонију коју одреди Наручилац 

ком. 700,00 

5.  Чишћење решетки постављених по ширини улица са одвозом материјала 

на депонију коју одреди Наручилац 

метар 500,00 

6.  Набавка и уградња гусаних сливних решетки на местима где се поломе 

или нестану у року од 24 сата од тренутка добијања налога Наручиоца 

ком. 15.500,00 

7.  Израда и уградња сливничких решетки по цртежу и од материјала који 

одреди наручилац оријентационе тежине до 35 кг префарбана у једном 

слоју темељном а потом и заштитном црном бојом 

ком. 5.600,00 

8.  Рад за остале активности по налогу наручиоца час 1.500,00 

9.  Чишћење понирућих бунара  час 1.800,00 

 

3. Цене услуга чишћења дивљих депонија 
Ред. 

број 
Опис послова Јед. мере Цена 

1. 

Идентификација дивљих депонија са потребним 

елементима обележавања у циљу утврђивања количина и 

врсте отпада 

До 100 m
2
 

До 500 m
2
 

Преко 500 m
2 

4.000,00 

6.000,00 

10.000,00 

2. Израда саобраћајнице до локалитета m
3
 1.000,00 

3. Остале радње дефинисане са надзорним органом  час 1.500,00 

4. Утовар ручни m
3
 192,00 

5.  Утовар машински  m
3
 132,00 

6.  Транспорт до 3км до трансфер станице m
3
 390,00 

7. Транспорт до 5км до трансфер станице m
3
 502,00 

8.  Транспорт до 10км до трансфер станице m
3
 757,00 

9. Транспорт до 15км до трансфер станице  m
3
 933,00 

10. Транспорт до 20км до трансфер станице m
3
 1.146,00 

11. 
Транспорт уклоњеног отпада са одлагањем на 

депонију,,Дубоко“ 
t 

2.292,00 

12. 
Третман локалитета средством за убрзање процеса труљења 

и дезинфекционим средством 
m

3
 

800,00 

13 . 
Уређење простора по налогу надзорног органа у циљу 

привођења намени 
m

2
 

570,00 

14 . 
Обележавање локалитета на адекватан начин (табла 

упозорења и сл.) да би спречили поновни настанак депоније 
ком 

5.200,00 

15. Рад за остале активности по налогу наручиоца  час 1.500,00 

16 .  Чишћење римских терми  час 500,00 

17.  Рад грађевинске машине (скип-хидромек) час 3.800,00 

18. Рад грађевинске машине (bob-cat) час 3.000,00 

 

 

 

 


