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ЦЕНОВНИК  

за вршење на услуги спрема правни и физички лица 

 

 

Цените на услугите изнесуваат: 

    

  1. Евидентирање на приклучок  за физички лица                ..................       1 500,оо ден 

  2. Евидентирање на приклучок за колективно домување  

      и правни лица                .......................................................................          5 000,оо ден 

  3. Одредување на хидротехнички услови- за физички лица        .......         2 500,оо ден  

  4. Одредување на хидротехнички услови за колективно домување 

      и правни  лица                                                                                ............   5 000,оо ден 

  5.Исклучување од водоснабдување  поради неподмирување на 

     обврски            ...............................................................................                 1.500,оо ден 

  6.Повторно приклучување на водоснабдување по исклучување  поради  

     неподмирување на обврски              ...........................................                 1.500,оо ден 

  7.За асистенција од други организации на установа ...................... 2.000,оо ден 

  8.Вршење на услуги со спец.воз.Цистерна за отпушување на 

      канализација         ...............................................................................         4.000,оо  ден/час 

  9.Вршење на услуги со специј.воз.Автоподизач       ..........................         3.000,оо  ден/час 

10.Употреба на цистерна со посада и вода         ......................................      2.000,оо  ден/час 

11.Употреба на трактор со работници        ...............................................        800,оо   ден/час 

12.Употреба на трактор без работници        ..........................................            400,оо  ден/час 

13.Употреба на„ТАМ“-2001(теретно)     ................................................           700,оо   ден час 

14.Користење на „Веда“-пумпа       .........................................................           300,оо  ден/час 

15.Вршење услуга со ровокопач                                ............................           2.000,оо  ден/час 

16.Вршење услуга со булдозер гасеничар на на депонија           .............     3.500,оо  ден/час 

17.Вршење услуга со специјално возило дигалка-кран со корпа   ..........     1.150,оо  ден/час 

18.Вршење на услуги со теренско возило           .....................................           500,оо  ден час 

19.Вршење на услуги со Кобра         ........................................................           700,оо   ден/час 

20.Вршење на услуги со Хилте         ........................................................           700,оо  ден час 

21.Вршење на услуги со Агрегат за елек.енергија         .........................           800,оо  ден/час 

22.Вршење  на услуги со компресор          .................................................     1,500,оо  ден/час 

23.Вршење на услуги со машина за сечење асвалт и бетон 

     со работници          ................................................................................        120,оо  ден/m’ 

24. Вршење на услуга со машина за набивање (жаба) со работници....          700,оо  ден/час 

25.  Работа на геометар со инструмент.........................................           500,оо  ден/час  

26. Градежно-водоинсталатерски работи...........................................    300,оо  ден/час 

27. Канализациони услуги 

  а) Отклонување на канализација......................................................   300,оо  ден/час 

  б) Изведување на канализација.......................................................                300,оо  ден/час 
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 28. Вршење услуги од Електрика.........................................................          300,оо ден/час 

 29. Уредување на парковско зеленило................................................           150,оо ден/час 

 30. Косење на трева со тревосачка.....................................................           300,оо ден/час 

 31. Сечење на дрвја со Ф до 30 см. ....................................................           1 000.oo  ден/бр. 

 32. Сечење на дрвја со Ф над 30 см ....................................................          2 100.oo  ден/бр. 

 33. Кроење на ружи и жива ограда  ....................................................             250.oo ден/час 

 34. За сите останати услуги кои ги врши ЈКП Дервен, а  се од 

      областа на  комунални услуги              .......................................                 200,оо ден/час 

 35. Хиперхлорирање и дезинфекција на водоводни линии и резервоари за вода за пиење  

а).  Механичко чистење, хиперхлорирање и дезинфекција на резервоари за вода за пиење   

      цена:        2.000,00 ден. / 100м³ резервоарски простор 

б).  Хиперхлорирање, испирање и дезинфекција на водоводни линии (Ø 80мм÷Ø 1200мм) 

      .......цена: 15.000,00 ден. за ( Ø 80мм ÷ Ø 300мм ) /1000 м' 

                  20.000,00 ден. за ( Ø 400мм ÷ Ø 1200мм ) /1000 м' 

36.  Хиперхлорирање, дезинфекција и испирање на водоводни линии во објекти 

а. хиперхлорирање, испирање и дезинфекција на водоводни линии во заеднички станбен  објект   

цена:  2.000,00 ден. по стамбена единица 

б. хиперхлорирање, испирање и дезинфекција  на водоводни линии во комерцијални, деловни и 

угостителски објекти  со површина  

    -  до 500м2    цена:   20.000,00 ден.  

    -  над 500м2  цена:   35.000,00 ден 

 

37. Механичко чистење и третман на вода во украсни фонтани 

а. механичко чистење на фонтани 

цена:             4.000,00 ден. / ( 35м³÷60 м³ вода ) 

                            2.500,00 ден. / ( 5м³÷35 м³ вода ) 

 

б.  третман на вода ( дезинфекција, алгициди .....) 

цена:    250,00 ден. / од ден ( 35м³÷60 м³ вода ) 

цена:     150,00 ден. / од ден ( 5м³÷35 м³ вода ) 

 

    38. Механичко чистење на таложник од пречистителна станица за отпадни води  

   цена :     2.000,00 ден./час  

 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
                                                                


