Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину

ПРЕГЛЕД ЦЕНА НА ПИЈАЦАМА ПО ВРСТАМА УСЛУГА
Постојећа
цена

ВРСТА УСЛУГЕ
РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОДАЈНИХ МЕСТА
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА
Укупна цена тезге за пољоп.производе увећана за цену, и то за:
- делатност продаја кафе - угостит.по м²
- трговина непрехране по м²
трговина прехраном по м²
- делатност занатства по м²
- стари занати по м²
за објекте у Синђелићевој и Обилићевој по м²
за пољопопривредне производе по м²
ВАНРЕДНЕ И ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Ванредно изношење и депоновање кућног смећа
по контејнеру 5м³
по радном сату
Изношење и депоновање отпада из производње
по контејнеру 5м³
по радном сату
Депоновање смећа на градску депонију
Кућно смеће по 1м³
Извлачење фекалних отпадних вода, разгушивање канализације
За физичка лица (домаћ.) радни сат
За правна лица - радни сат
Превоз воде и прање ауто цистерном - радни сат
Уклањање угинулих животиња са јав.површина - радни сат
Чишћење стамбених зграда по стану

3.278,51
245,96
213,27
177,71
95,21
95,21
95,21
75,34

7.363,34
7.363,34
9.572,21
9.572,21
146,94
2.945,33
7.363,34
7.363,34
7.363,34
139,55

Цене пијачних услуга појединачно по врстама су резултат основних трошкова пословања
које морају својом функцијом да покрију. Основни трошкови које би требало да покрију су:
 материјални трошкови (средства хигијене, дезинфекције, ел. енергија, гориво, ЛЗС и др.)
 трошкови запослених (зараде, накнада трош. превоза, отпремнине, јуб. награде, сол. помоћ)
 амортизација
 остале услуге (сервисирање вага, сервисирање расхладних витрина и осталих уређаја)
 нематеријалне услуге (здравствене усл., информатичке услуге, услуге видео надзора и др.)
1. Цене услуга одржавања, чишћења и прања јавних површина на територији града Чачка
Ред
број
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Опис радова
Прање јавних површина (m2)
Прање јавних површина у отежаним условима (велика запрљаност, тешка
приступачност).
По налогу Наручиоца (m2)
Чишћење јавних површина (m2)
Машинско чишћење (m2)
Одржавање јавних површина (m2)
Прање ван територије града по налогу Наручиоца (Трепча и Овчар Бања,
Мрчајевци) (m2)
Прање јавних површина у зимском периоду (m2)
Рад трактора са приколицом (тура)
Рад за остале активности по налогу Наручиоца (сат)

Цена
1,2
4,8

0,591
0,7734
0,168
4,8
1,8
2.000,00
700,00
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