КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД ДОБОЈ
ПРИВРЕДНА ЈЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ „СПРЕЧА“
СВЈЕТЛИЧА Б.Б. ДОБОЈ, МАТИЧНИ БРОЈ 1009958, ПДВ БР.400112980011
ТЕЛ. 066/ 707-032, ТЕЛ/ФАХ 053/236-367
Ж.Р. 555-090-00100045-53 НОВА БАНКА

ЦИЈЕНЕ УСЛУГА
ЗАТВОРЕНИЧКЕ РАДНЕ СНАГЕ
1.

Радно ангожавање једног затвореника за просјечне послове:
а) почетак рада (старт)------------------------------------------8,00 КМ (за сваког радн.)
б) радно ангажовање до 2 часа у току дана--------------3,00 КМ/час.
в) радно ангажовање преко 2, до 5 часова-------------- 2,50 КМ/час.
г) радно ангажовање преко 5 часова------------------------2,00 КМ/час.

2.

Увећање цијене за тешке послове по часу активног рада:
-тешки послови (пресељај, утовар-истовар и сл.)--------10-30%
-тешки услови рада (судско извршење,
лоши временски услови, прашина и сл.)-------------------30-50%
Ставке ове тачке могу се међусобно сабирати!

3.

Радови са моторном косилицом,тримером и мотор. пилом-активног рада:
а) радно ангажовање са моторном косилицом---------------8,00 КМ/час.
б) радно ангажовање са моторним тримером---------------8,00 КМ/час.
в) радно ангажовање са моторном пилом---------------------8,00 КМ/час.

4.

Радови КВ( зидар,молер,керамич.,столар,водоин., бравар)-------5,00 КМ/час.

5.

Радови који се изводе на локацији удаљеној више од 3 км од КПЗ-а,
увећавају се за следеће трошкове превоза радника, или превоза терета по
следећој тарифи:
4.1
Превоз комбијем
а) До 10 километара укупан пут са одласком и повратком --- 1,50 КМ/км
б) Од 10-20 километара---------------------------------------------------1,00 КМ/км
в) Преко 20 км ----------------------------------------------------------------0,80 КМ/км

4.2
Превоз кедијем
а) До 10 километара укупан пут са одласком и повратком ----1,00 КМ/км
б) Од 10-20 километара--------------------------------------------------- 0,80 КМ/км
в) Преко 20км ---------------------------------------------------------------- 0,50 КМ/км
Превоз трактором са приколицом
а) До 10 километара укупан пут са одласком и повратком ----2,00 КМ/км
б) Од 10-20 километара-------------------------------------------------- 1,50 КМ/км
в) Преко 20км --------------------------------------------------------------- 1,50 КМ/км
4.3

6.

Чекање возила док се изводе радови (за сва возила)
а) Чекање до 4 часа ------------------------------------------------------- 5,00 КМ/км
б) Чекање возила преко 4 часа -----------------------------------------3,00КМ/км

7.

Укупно вријеме по затворенику проведено у путу -----------------1,00 КМ/км

8.

Пољопривредне услуге трактором
а) Орање----------------------------------------------------------------- 20,00КМ/дунум
б) Тањирање------------------------------------------------------------ 20,00КМ/дунум
в) Дрљање-зубљење------------------------------------------------ 10,00 КМ/дунум
г) Кошење траве ротационом косом --------------------10,00-15,00 Км/дунум

9.

Увећања из тачке 2. ће се одређивати за сваки конкретни посао.

10.

Најмања временска јединица за обрачун је пола часа и рачуна се за сваки
започети час.

11.

Исказане цијене су са урачунатим ПДВ.ом, а корисник услуга добија фискални
рачун на коме је исказан ПДВ.
У Добооју 25.02.2020. год.
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