ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 155/1
Дахум: 10. 03.2021. године
На основу члана 22. став 1, Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016; 88/2019),
члана 44. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
одржавање чистоће и пијада „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл. лист града
Чачка 22/16) и члана 41. став 1. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и
пијаца „Комуналац“ Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр. 16/2013), Надзорни одбор ЈКП
„Комуналац“ Чачак на седници одржаној 10.03.2021. године донео је:

ОДЛУКУ О ЦЕНАМА

КОМУНАЛНЕ УСЈ1УГЕ САКУПЉАЉА, ТРАНСПОРТА
И ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

А) Цена услуга за категорију - домаћинства - по 1 м2 износи 17,10 дин.
Б) Цена услуга за кориснике чија укупна поврпшна пословног простора износи више од 200 м
Категорија
корисника
I

П

ВРСТА ДЕЈ1АТНОСТИ

Коефицијент
1,13
Судови, тужилаштва, здравствене установе, државни органи и
организације, лолитичке организације, јавна предузећа и
установе чији је оснивач локална самоуправа, војне установе,
установе образовања и васпитања, науке, културе, физичке
културе, ученичког и студентског стандарда, социјалне
заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања,
удружења из области науке, културе, образовања, васпитања,
спорта и слично
Сви остали корисници који обављају пословну делатност

1,82

Јединица
мере
м2

м2

ЦЕНА
8,00

12,95

В) Цена услуга за кориснике чија укупна површина пословног простора износи мање од 200 м2.
ВРСТА ДЕЈ1АТНОСТИ
ГРУПА
Категорија
корисника
I
Судови, тужилаштва, здравствене установе, државни органи и
До 20м2 Од21м2- 50м2 Од
организације, политичке организације, јавна предузећа и установе 51м2 - 130м2 Од 131м2 чији је оснивач локална самоуправа, војне установе, установе
200м2
образовања и васпитања, науке, културе, физичке културе,
ученичког и студентског стандарда, социјалне заштите,
друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, удружења из
области науке, културе, образовања, васпитања, спорта и слично
Сви остали корисници који обављају пословну делатност
П

До 20м2 Од 21М2-50М2 Од
51м2- 130 м2 Од 131м2200м2

Износ
паушала
535,31
633,08
750,45
891,25

1.177,78
1.388,44
1.641,47
1.975,30

Г) Цена услуга за кориснике са сеоског подручја
Категорија
корисника

ВРСТА ДЕЈ1АТНОСТИ
Цена услуга за категорију - домаћинства са сеоског подручја

ГРУПА
До 100м2 Од 101-200м2
Преко 201м2

Износ
паушала
271.00
379.00
488.00

Све цене из ове Одлуке утврђене су у нето износу. Све пореске обавезе сходно важећим пореским прописима
падају на терет корисника услуга.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи претходна Одлука о ценама број 129/3 од 13.11.2019. године.
Одлуку доставити на сагласност Скупштини града.

Председник

ог одбора,

