
ЈКП „Градска чистоћа“ 

Београд 

Мије Ковачевића 4 

Број: 17270/2 

Датум: 23.11.2021. године  

 

На основу члана 31. Статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд („Сл. лист града 

Београда“, бр. 64/16, 100/17 и 86/19), Надзорни одбор је на својој 109. редовној седници 

одржаној 23.11.2021. године, решавајући 2. тачку предложеног дневног реда донео 

следећу: 
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ВАНРЕДНИХ УСЛУГА  

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД 

 

1. Мења се Ценовник ванредних услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 16325/3 од 

08.11.2021. године, тако да сада гласи: 

 

Ред. 

бр. 
Опис и врста ванредних услуга 

Јединица 

мере 

Цена без 

ПДВ 

Цена са ПДВ 

10% 20% 

1 

Ванредно сакупљање и транспорт комуналног отпада          

1а 
Ванредно сакупљање и транспорт комуналног отпада са 

формираних гомила 
1 m3 1.400,00 1.540,00 - 

1б 
Сакупљање и транспорт комуналног отпада са дивљих 
депонија 

1 m3 1.113,69 - 1.336,43 

1ц Изношење комуналног отпада са Аде Циганлије 1 m3 93,20 102,52   

2 

Сакупљање и транспорт комуналног отпада из контејнера: 

2а 

Сакупљање и транспорт комуналног отпада из контејнера запремине 1,1 m3: 

 са подесних локација (омогућен прилаз контејнеру) 1 ком 1.400,00 1.540,00 - 

 са неподесних локација (отежан прилаз контејнеру) 1 ком 2.100,00 2.310,00 - 

2б 

Сакупљање и транспорт отпада из контејнера запремине 5 m3 аутоподизачем: 

 Транспорт отпада из контејнера 5 m3 
по 

контејнеру 
6.500,00 7.150,00 7.800,00 

2ц 

Сакупљање и транспорт комуналног отпада прес 

контејнерима 
1 m3 2.100,00 2.310,00 - 

Дневно задржавање прес контејнера (започети дан) по дану 1.000,00 - 1.200,00 

2д Транспорт отпада аутоподизачем за трећа лица по 1 тури 7.000,00 7.700,00 8.400,00 

2e Замена точка на контејнеру запремине 1,1 m3 1 ком 1.460,00 - 1.752,00 

3 

Сакупљање и транспорт грађевинског шута и земље: 

3a 
Сакупљање и транспорт грађевинског шута и земље за 
физичка лица 

1 m3 1.200,00 - 1.440,00 
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3b 
Сакупљање и транспорт грађевинског шута и земље за 

правна лица 
1 m3 2.000,00 - 2.400,00 

4 

Грађевинска механизација 

4а Ангажовање грађевинске механизације 1 час 4.200,00 - 5.040,00 

4б 
Ангажовање комбинованих машина (марке „Willy“, 

„Iseki“) 
1 час 2.800,00 - 3.360,00 

5 

Ангажовање специјалног комуналног возила за транспорт комуналног отпада: 

5а капацитета до 16 m3 1 час 4.200,00 4.620,00 - 

5б капацитета преко 16 m3 1 час 4.900,00 5.390,00 - 

5ц 
Рад специјалног двонаменског возила за прикупљање и 
транспорт комуналног отпада, прање и дезинфекцију 

контејнера 

1 час 5.600,00 6.160,00 6.720,00 

6 

Ангажовање специјалних транспортних возила: 

 претоварна станица (95 m3) 1 час 7.000,00 7.700,00 8.400,00 

 отворено теретно возило (20 m3) 1 час 3.500,00 3.850,00 4.200,00 

 отворено теретно возило (10 15 m3)         

6ц1 рад понедељак-субота од 06-22 часа 1 час 3.780,00 4.158,00 4.536,00 

6ц2 рад понедељак-субота ноћу од 22-06 часова 1 час 4.170,00 4.587,00 5.004,00 

6ц3 раднедељом од 06-22 часа 1 час 4.230,00 4.653,00 5.076,00 

6ц4 рад недељом ноћу од 22-06 часова 1 час 4.610,00 5.071,00 5.532,00 

6ц5 рад на верски и државни празник од 06-22 часа 1 час 5.170,00 5.687,00 6.204,00 

6ц6 рад на верски и државни празник  ноћу од 22-06 часова 1 час 5.560,00 6.116,00 6.672,00 

 отворено теретно возило (4 – 8 m3)         

6д1 рад понедељак-субота од 06-22 часа 1 час 2.750,00 3.025,00 3.300,00 

6д2 рад понедељак-субота ноћу од 22-06 часова 1 час 3.140,00 3.454,00 3.768,00 

6д3 рад недељом од 06-22 часа 1 час 3.190,00 3.509,00 3.828,00 

6д4 рад недељом ноћу од 22-06 часова 1 час 3.580,00 3.938,00 4.296,00 

6д5 рад на верски и државни празник од 06-22 часа 1 час 4.130,00 4.543,00 4.956,00 

6д6 рад на верски и државни празник ноћу од 22-06 часова 1 час 4.520,00 4.972,00 5.424,00 

 отворено теретно возило (2 m3) 1 час 1.680,00 1.848,00 2.016,00 

 отворено теретно возило (1 m3) 1 час 1.400,00 1.540,00 1.680,00 

Ангажовање нисконосеће платформе за транспорт возила 1 час 4.200,00 - 5.040,00 

Ангажовање лаке приколице за транспорт робе 1 час 1.540,00 - 1.848,00 

7 

Ангажовање грајфера без транспорта и одлагања отпада (+ тачка 1 и тачка 3 овог ценовника): 

 велики 15 m3 1 час 5.900,00 6.490,00 7.080,00 

 средњи 10 m3 1 час 4.500,00 4.950,00 5.400,00 

 мали 5 m3 1 час 3.520,00 3.872,00 4.224,00 
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 трактора-грајфера 1 час 1.680,00 1.848,00 2.016,00 

8 

Ангажовање ауточистилице 

запремине 5 m3          

8а1 рад понедељак-субота од 06-22 часа 1 час 6.260,00 - 7.512,00 

8а2 рад понедељак-субота ноћу од 22-06 часова 1 час 6.680,00 - 8.016,00 

8а3 рад недељом од 06-22 часа 1 час 6.740,00 - 8.088,00 

8а4 рад недељом ноћу од 22-06 часова 1 час 7.160,00 - 8.592,00 

8а5 рад на верски и државни празник од 06-22 часа 1 час 7.760,00 - 9.312,00 

8а6 рад на верски и државни празник  ноћу од 22-06 часова 1 час 8.180,00 - 9.816,00 

запремине 2 m3 1 час 2.800,00 - 3.360,00 

Самоходна скутер-чистилица 1 час 1.400,00 - 1.680,00 

Усисивач 1 час 1.400,00 - 1.680,00 

Усисивач-канта 1 час 700,00 - 840,00 

9 
Ангажовање специјалне чистилице марке Бродвеј – са 

ангажовањем једног комуналног радника 
1 час 5.600,00 - 6.720,00 

10 

Ангажовање аутоцистерне са ангажовањем једног комуналног радника 

10а рад  понедељак-субота од 06-22 часа 1 час 4.975,00 - 5.970,00 

10б рад  понедељак-субота  ноћу од 22-06 часова 1 час 5.540,00 - 6.648,00 

10ц рад  недељом од 06-22 часа 1 час 5.630,00  - 6.756,00 

10д рад  недељом ноћу од 22-06 часова 1 час 7.155,00  - 8.586,00 

10е рад на верски и државни празник од 06-22 часа 1 час 6.260,00  - 7.512,00 

10ф рад на верски и државни празник  ноћу од 22-06 часова 1 час 7.785,00  - 9.342,00 

11 

Ангажовање аутоцистерне са ангажовањем два комунална радника 

11а рад понедељак-субота од 06-22 часа 1 час 5.625,00 - 6.750,00 

11б рад понедељак-субота  ноћу од 22-06 часова 1 час 6.590,00 - 7.908,00 

11ц рад недељом од 06-22 часа 1 час 6.720,00  - 8.064,00 

11д рад недељом ноћу од 22-06 часова 1 час 8.910,00 - 10.692,00 

11е рад на верски и државни празник од 06-22 часа 1 час 7.620,00  - 9.144,00 

11ф рад на верски и државни празник  ноћу од 22-06 часова 1 час 9.810,00 - 11.772,00 

12 
Ангажовање аутоцистерне као покретног резервоара (минимум 4 

часа) 
1 час 2.875,00 - 3.450,00 

13 
Ангажовање аутоцистерне без возача, допуне горива и текућег 

одржавања 
1 дан 16.800,00 - 20.160,00 

14 
Ангажовање комуналног радника 

14а Ангажовање комуналног радника 1 час 880,00  - 1.056,00 
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14б 
Ангажовање комуналног радника 
ноћу (од 22 до 06 h) 

1 час 1.190,00  - 1.428,00 

14ц 
Ангажовање комуналног радника 
недељом 

1 час 1.230,00  - 1.476,00 

14д 
Ангажовање комуналног радника 
недељом ноћу (од 22 до 06 h) 

1 час 1.540,00  - 1.848,00 

14е 
Ангажовање комуналног радника 

на државни и верски празник 
1 час 1.980,00  - 2.376,00 

14ф 
Ангажовање комуналног радника 
на државни и верски празник ноћу 

(од 22 до 06 h) 

1 час 2.280,00  - 2.736,00 

15 

Улазак на депонију и истовар отпада 

            

15а 

Суве земље 

до 5 тона по 1 тури 200,00 220,00 - 

преко 5 тона по 1 тури 500,00 550,00 - 

15б 

Влажне земље 

до 5 тона по 1 тури 1.000,00 1.100,00 - 

преко 5 тона по 1 тури 3.000,00 3.300,00 - 

земље са изузетно високим 

процентом воде 
1 m3 1.000,00 1.100,00 - 

15ц 

Истовар шута на депонију: 

Грађевински шут (чврст грађевински отпад- цигла, бетон, цреп, отпад од керамичких 

плочица и др.) 

до 5 тона по 1 тури 200,00 - 240,00 

преко 5 тона по 1 тури 500,00 - 600,00 

Шут мешан са осталим 

гршевинским отпадом 
по 1 тони 300,00 - 360,00 

15д 
Услужно коришћење електронске 

ваге за трећа лица 
1 мерење 350,00 - 420,00 

15ф Прање возила трећим лицима 1 прање 1.400,00 - 1.680,00 

16 
Сакупљање и транспорт  робе која је током вршења инспекцијских надзора одузета и смештена у магацинским 
просторима које користе Одељења тржишне инспекције, као и отписану робу коју је потребно изместити из складишних 

простора 

  16 а 

Сакупљање и транспорт  робе која 
је током вршења инспекцијских 

надзора одузета и смештена у 

магацинским просторима које 
користе Одељења тржишне 

инспекције, као и отписану робу 

коју је потребно изместити из 
складишних простора, до 1 тоне, 

започета тона 

1 тона 4.455,00 - 5.346,00 
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  16 б 

Сакупљање и транспорт  робе која 

је током вршења инспекцијских 
надзора одузета и смештена у 

магацинским просторима које 

користе Одељења тржишне 
инспекције, као и отписану робу 

коју је потребно изместити из 

складишних простора, преко 1 
тоне 

1 кг 4,46 - 5,35 

17 Ручно скидање плаката 1 час 560,00 - 672,00 

18 

Ангажовање специјалног возила за сечење пнеуматика 1 час 21.000,00 - 25.200,00 

18a 
Ангажовање специјалног возила за 

сечење пнеуматика 
1 месец 347.981,70   417.578,04 

19 
Рекламирање производа или услуга на возилима ЈКП „Градска 

чистоћа“ Београд 

1 месец / 

1 возило 
11.200,00 - 13.440,00 

20 

Сакупљање и транспорт отпада рол контејнерима: 

20а 

Запремина рол контејнера: 

12 m3 
по 

контејнеру 
10.400,00 11.440,00 12.480,00 

20 m3 
по 

контејнеру 
14.600,00 16.060,00 17.520,00 

32 m3 
по 

контејнеру 
20.200,00 22.220,00 24.240,00 

20б 
Сакупљање и транспорт отпада 
рол контејнерима 

по 1 тури 10.000,00 11.000,00 12.000,00 

21 
Накнада за ангажовање транспортних капацитета ван тарифне 

зоне I тарифног система ЈГПП-а по пређеном км 
1 км 126,00 - 151,20 

22 Услужно уништење документације 1 час 1.000,00 - 1.200,00 

23 

Уклањање жвакаћих гума са бетонских и асфалтних површина 
(осим јавних површина из члана 4. Став 1 тачка 1 Одлуке о 

одржавању чистоће, Сл.лист града Београда бр, 27/02, 11/05, 

2/11, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15 и 19/17) 

по 1 m2 1.800,00 - 2.160,00 

24 
Дневно задржавање судова за одлагање комуналног и другог 
отпада 

започети 
дан 

300,00 - 360,00 

25 

25а Одвоз фекалних материја по 1 m3 900,00 990,00 - 

25б 

Накнада за одвоз фекалних 
материја ван тарифне зоне I 

тарифног система ЈГПП-а по 

пређеном км 

1 км 60,00 66,00 - 

26 Лежарина на погонима 1 дан 300,00 - 360,00 

27 Посипање површина калцијум хлоридом по 1 m2 7,87 8,66 9,44 

  Изнајмљивање возила за сакупљање и транспорт комуналног отпада 

28 
Изнајмљивање возила за сакупљање и транспорт комуналног 

отпада капацитета 22-26 м3 на рок 1-4 недеље 
дан 28.100,00 - 33.720,00 
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29 
Изнајмљивање возила за сакупљање и транспорт комуналног 

отпада капацитета 22-26 м3 на рок 1-3 месеца 
месец 518.900,00 - 622.680,00 

30 
Изнајмљивање возила за сакупљање и транспорт комуналног 
отпада капацитета 22-26 м3 на рок 4-12 месеци 

месец 498.100,00 - 597.720,00 

31 
Изнајмљивање возила за сакупљање и транспорт комуналног 

отпада капацитета 22-26 м3 на рок 13-24 месеца 
месец 479.400,00 - 575.280,00 

32 
Изнајмљивање возила за сакупљање и транспорт комуналног 
отпада капацитета 22-26 м3 на рок преко 25 месеци 

месец 462.600,00 - 555.120,00 

33 
Изнајмљивање возила за сакупљање и транспорт комуналног 

отпада капацитета 16-18 м3 на рок 1-4 недеље 
дан 20.300,00 - 24.360,00 

34 
Изнајмљивање возила за сакупљање и транспорт комуналног 
отпада капацитета 16-18 м3 на рок 1-3 месеца 

месец 413.000,00 - 495.600,00 

35 
Изнајмљивање возила за сакупљање и транспорт комуналног 
отпада капацитета 16-18 м3 на рок 4-12 месеци 

месец 394.000,00 - 472.800,00 

36 
Изнајмљивање возила за сакупљање и транспорт комуналног 
отпада  капацитета 16-18 м3 на рок 13-24 месеца 

месец 377.100,00 - 452.520,00 

37 
Изнајмљивање возила за сакупљање и транспорт комуналног 

отпада  капацитета 16-18 м3 на рок  преко 25 месеци 
месец 362.200,00 - 434.640,00 

  Лабораторијске услуге – анализе 

38 

Real-Time PCR анализа   

38а 
Крпеља на присуство микроорганизама (бактерија и 

вируса) 
ком 3.333,33 - 4.000,00 

38б 
Комараца на присуство микроорганизама (бактерија и 

вируса) 
ком 3.333,33 - 4.000,00 

39 

Сакупљање и транспорт третираног медицинског отпада 

39а 
Сакупљање и транспорт третираног медицинског отпада 

из контејнера запремине 5 m3 

по 

контејнеру 
6.500,00 7.150,00 7.800,00 

39б 
Сакупљање и транспорт третираног медицинског отпада 

из рол контејнера запремине 12 m3 

по 

контејнеру 
10.400,00 11.440,00 12.480,00 

39ц 
Сакупљање и транспорт третираног медицинског отпада 
из рол контејнера запремине 20 m3 

по 
контејнеру 

14.600,00 16.060,00 17.520,00 

39д 
Сакупљање и транспорт третираног медицинског отпада 

из рол контејнера запремине 32 m3 

по 

контејнеру 
20.200,00 22.220,00 24.240,00 

40 

Транспорт третираног медицинског отпада 

40а 
Транспорт третираног медицинског отпада отвореним 
теретним возилом од 1 m3 

1 час 1.900,00 2.090,00 2.280,00 

40б 
Транспорт третираног медицинског отпада отвореним 
теретним возилом од 2 m3 

1 час 2.180,00 2.398,00 2.616,00 

40ц 
Транспорт третираног медицинског отпада отвореним 
теретним возилом од 4-8 m3 

1 час 3.250,00 3.575,00 3.900,00 



Ред. 
бр. 

Опис и врста ванредних услуга 
Јединица 

мере 
Цена без 

ПДВ 

Цена са ПДВ 

10% 20% 

40д 
Транспорт третираног медицинског отпада 

аутоподизачем за трећа лица 
по 1 тури 7.000,00 7.700,00 8.400,00 

41 

Ангажовање комуналног радника за утовар третираног медицинског отпада 

Ангажовање комуналног радника за утовар третираног 

медицинског отпада 
1 час 1.380,00 1.518,00 1.656,00 

42 

Прање и дезинфекција контејнера 

42а Прање и дезинфекција контејнера 1,1 m3 
по 

контејнеру 
2.755,00 3.030,50 3.306,00 

42б Прање и дезинфекција контејнера 3,2 m3 
по 

контејнеру 
3.255,00 3.580,50 3.906,00 

 

2. Овај ценовник ванредних услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, примењује се дан 

након доношења а упућује се оснивачу на информисање. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

I На основу предлога Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада бр. 1717 

од 15.11.2021. године, узимајући у обзир анализу трошкова обављања појединих услуга из 

ценовника ванредних услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, као и кретања цена на 

тржишту предложено је да се изврши корекција цена: 

 

- редни број 2./2б/ Транспорт отпада из контејнера 5 м³/ уместо цене од  5.500,00 

динара без ПДВ-а по контејнеру, цену од 6.500,00 динара без ПДВ – а по контејнеру 

- редни број 2./2д)/ Транспорт отпада аутоподизачем за трећа лица/ уместо цене 

6.000,00 динара без ПДВ-а по тури, цену од 7.000,00 динара без ПДВ-а по тури 

 

- редни број 3. се дели на: 3a/ Сакупљање и транспорт грађевинског шута и 

земље за физичка лица/ уместо цене 2.000,00 динара без ПДВ-а по 1m3, цену од 1.200,00 

динара без ПДВ-а по 1 m3(са циљем да се физичка лица стимулишу да на контролисани начин 

одлажу ову врсту отпада; реч о другачијем саставу ове врсте отпада у односу на отпад ове врсте од 

правних лица)и 3б/Сакупљање и транспорт грађевинског шута и земљеза правна лица / 

цена2.000,00 динара без ПДВ-а по 1m3 

 

- редни број 20. /20а/ Сакупљање и транспорт отпада рол контејнерима/: 

 

• рол контејнер 12 м³ - уместоцене од 9.400,00 динара без ПДВ-а по контејнеру, 

цену од 10.400,00  динара без ПДВ-а по контејнеру  

• рол контејнер 20 м³ - уместо цене од 13.600,00 динара без ПДВ-а по контејнеру, 

цену од 14.600,00 динара без ПДВ-а по контејнеру  

• рол контејнер 32 м³ - уместоцене од 19.200,00 динара без ПДВ-а по контејнеру, 

цену од 20.200,00 динара без ПДВ-а по контејнеру  



• /20б/Сакупљање и транспорт отпада рол контејнерима/ - уместо цене од 

8.000,00 динара без ПДВ-а по 1 тури, цену од 10.000,00 динара без ПДВ-а по 1 тури  

 

- редни број 39./Сакупљање и транспорт третираног медицинског отпада/: 

 

• /39а/ Сакупљање и транспорт третираног медицинског отпада из контејнера 

запремине 5 м³/ уместо цене од 5.500,00 динара без ПДВ-а по контејнеру, цену од 

6.500,00 без ПДВ-а по контејнеру 

• /39б/ Сакупљање и транспорт третираног медицинског отпада из контејнера 

запремине 12 м³/ уместо цене од 9.400,00 динара без ПДВ-а по контејнеру, цену од 

10.400,00 без ПДВ-а по контејнеру 

• /39ц/ Сакупљање и транспорт третираног медицинског отпада из контејнера 

запремине 20 м³/ уместо цене од 13.600,00 динара без ПДВ-а по контејнеру, цену од 

14.600,00 без ПДВ-а по контејнеру 

• /39д/ Сакупљање и транспорт третираног медицинског отпада из контејнера 

запремине 32 м³/ уместо цене од 19.200,00 динара без ПДВ-а по контејнеру, цену од 

20.200,00 без ПДВ-а по контејнеру 

 

- редни број 40./Транспорт третираног медицинског отпада/: 

 

• /40д/Транспорт третираног медицинског отпада аутоподизачем за трећа лица/ 

уместо цене од 6.000,00 динара без ПДВ-а по 1 тури, цену од 7.000,00 без ПДВ-а по 1 тури 

 

 

На основу наведеног, Надзорни одбор је донео Одлуку како је дато у диспозитиву. 

 

Одлуку доставити: Оснивачу, директору, извршним директорима Сектора, директору 

Сектора економских послова, за досије и архиву. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД 

 

__________________________________ 

               др Александар Лучић 


