Ɋȿɒȿȵȿ
Ɉ ȾȺȼȺȵɍ ɋȺȽɅȺɋɇɈɋɌɂ ɇȺ ɐȿɇɈȼɇɂɄȿ ɄɈɆɍɇȺɅɇɂɏ ɍɋɅɍȽȺ
I
1. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 6/2 ɨɞ 17.02.2011.
ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:

SLU@BENI LIST
Ɋɟɞ. ɛɪ.

Ɉɉɂɋ

OP[TINE
VR[AC
1.
ȼɈȾȺ ɩɨ ɦ
GODINA XXXIX

VR[AC, 18. FEBRUAR

1.

3

ɐȿɇȺ

- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
32,55 ɞɢɧ.
- ʁɚɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
48,69 ɞɢɧ.
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
2011. -GODINE
BROJ 2/201184,63 ɞɢɧ.
2.
ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ ɩɨ ɦ3
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
15,87 ɞɢɧ.
- ʁɚɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
27,79 ɞɢɧ.
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
40,33 ɞɢɧ.
3.
ɉɊȿɑɂɒȶȺȼȺȵȿ ɈɌɉȺȾɇɂɏ ȼɈȾȺ ɩɨ ɦ3
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
5,69 ɞɢɧ.
9,81
ɞɢɧ.
- ʁɚɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
20,00 ɞɢɧ.
4.
ɌɈɉɅȺɇȿ – ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɬɨɩɥɚɧɚ,
ɬɨɩɥɨɜɨɞɚ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚ

Општинско веће Општине Вршац, на
седници одржаној 18. фебруара 2011.године, на
основу члана 28. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Сл.
гласник РС” бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005 – испр. и 123/2007 – др. закон), члана
23. Закона о комуналним делатностима (“Сл.
гласник РС” бр. 16/97 и 42/98), члана 49. тачка
12. Статута oпштине Вршац (“Сл. лист општине
Вршац”, бр. 10/2008 и 13/2008) и члана 31. став
3. Пословника Општинског већа (``Сл. лист
ɈɩɲɬɢɧɫɤɨВршац``
ɜɟʄɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ
ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ
ɨɞɪɠɚɧɨʁ
18. ɮɟɛɪɭɚɪɚ
општине
бр.ȼɪɲɚɰ,
10/2008),
након
разматрања
2011.ɝɨɞɢɧɟ,
ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ
ɱɥɚɧɚ
28.
Ɂɚɤɨɧɚ
ɨ
ʁɚɜɧɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
ɢ ɨɛɚɜʂɚʃɭ
захтева Друштвеног предузећа “Други октобар”,
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɞ ɨɩɲɬɟɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ("ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ" ɛɪ. 25/2000, 25/2002, 107/2005,
број 6/2 од 17.02.2011. године, доноси
108/2005 – ɢɫɩɪ. ɢ 123/2007 – ɞɪ. ɡɚɤɨɧ), ɱɥɚɧɚ 23. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ("ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ" ɛɪ. 16/97 ɢ 42/98), ɱɥɚɧɚ 49. ɬɚɱɤɚ 12. ɋɬɚɬɭɬɚ
oɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ("ɋɥ. ɥɢɫɬ ɨɩɲɬɢɧɟ
Р Еȼɪɲɚɰ",
Ш Еɛɪ.
Њ10/2008
Е ɢ 13/2008) ɢ ɱɥɚɧɚ 31. ɫɬɚɜ
3. ɉɨɫɥɨɜɧɢɤɚОɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝ
ɜɟʄɚ (``ɋɥ.
ɥɢɫɬ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ`` ɛɪ.НА
10/2008), ɧɚɤɨɧ
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɡɚɯɬɟɜɚ Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ "Ⱦɪɭɝɢ ɨɤɬɨɛɚɪ", ɛɪɨʁ 6/2 ɨɞ 17.02.2011.
ЦЕНОВНИКЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɧɨɫɢ
Ɋ ȿ ɒIȿ ȵ ȿ
Ɉ ȾȺȼȺȵɍ ɋȺȽɅȺɋɇɈɋɌɂ ɇȺ ɐȿɇɈȼɇɂɄȿ ɄɈɆɍɇȺɅɇɂɏ ɍɋɅɍȽȺ

1. Даје се сагласност на Ценовник
I
комуналних услуга број
6/2 од 17.02.2011.
1.
Ⱦɚʁɟ
ɫɟ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɧɚ
ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 6/2 ɨɞ 17.02.2011.
године, и то:

ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
Ɋɟɞ. ɛɪ.

1.

2.

3.

4.

5.

Ɉɉɂɋ

ȼɈȾȺ ɩɨ ɦ3
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
- ʁɚɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ ɩɨ ɦ3
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
- ʁɚɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɉɊȿɑɂɒȶȺȼȺȵȿ ɈɌɉȺȾɇɂɏ ȼɈȾȺ ɩɨ ɦ3
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
- ʁɚɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɌɈɉɅȺɇȿ – ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɬɨɩɥɚɧɚ,
ɬɨɩɥɨɜɨɞɚ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚ

- ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɨ ɦ2
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ2
ɂɁɇɈɒȿȵȿ ɋɆȿȶȺ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɨ ɦ2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2 ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ

ɐȿɇȺ

32,55 ɞɢɧ.
48,69 ɞɢɧ.
84,63 ɞɢɧ.
15,87 ɞɢɧ.
27,79 ɞɢɧ.
40,33 ɞɢɧ.
5,69 ɞɢɧ.
9,81 ɞɢɧ.
20,00 ɞɢɧ.
20,93 ɞɢɧ.
15,75 ɞɢɧ.
10,60 ɞɢɧ.
1,08 ɞɢɧ.

- ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɨ ɦ2
20,93 ɞɢɧ.
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ2
15,75 ɞɢɧ.
5.
ɂɁɇɈɒȿȵȿ ɋɆȿȶȺ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɨ ɦ2
10,60 ɞɢɧ.
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2 ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
1,08 ɞɢɧ.
- ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɚ ɩɨ ɦ2
6,11 ɞɢɧ.
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2 ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
0,25 ɞɢɧ.
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ2
4,03 ɞɢɧ.
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2 ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
0,41 ɞɢɧ.
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɭ ɜɢɲɟɫɩɪɚɬɧɢɰɚɦɚ ɩɨ ɦ2
4,03 ɞɢɧ.
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2 ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
0,41 ɞɢɧ.
- ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɫɦɟʄɚ ɢɡ ɤɢɨɫɤɚ ɞɨ 60 ɦ2
652,14 ɞɢɧ.
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ – ɤɢɨɫɰɢ ɞɨ 60 ɦ2
65,78 ɞɢɧ.
ɍ ɰɟɧɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɰɟɧɨɜɧɢɤɭ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
У цену комуналних услуга по овом
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).

ценовнику није урачунат порез на додату
вредност (ПДВ).
2. Даје се сагласност
на Ценовник
2
димничарских услуга 2број 6/2 од 17.02.2011.
2. Ⱦɚʁɟ ɫɟиɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
године,
то: ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɞɢɦɧɢɱɚɪɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 6/2 ɨɞ

17.02.2011. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
2. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 6/2 ɨɞɐȿɇȺ
Ɉ ɉ ɂɞɢɦɧɢɱɚɪɫɤɢɯ
ɋ
17.02.2011. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
ɁȺ ɊȺȾɇȿ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȿ:
Ɉɉɂɋ
ɐȿɇȺ
1. ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (6 x ɝɨɞɢɲʃɟ) ɫɚ
ɁȺ
ɊȺȾɇȿ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȿ:
ɩɚʂɟʃɟɦ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
114,46 ɞɢɧ.
1.
(6 xɤɚɧɚɥɚ
ɝɨɞɢɲʃɟ)
ɫɚ
2. ɑɢɲʄɟʃɟ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ
ɞɢɦɨɜɨɞɧɢɯ
ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ
ɝɪɟʁɚʃɟ
114,46 ɞɢɧ.
ɩɚʂɟʃɟɦ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
114,46 ɞɢɧ.
2. ɑɢɲʄɟʃɟ
ɞɢɦɨɜɨɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɝɪɟʁɚʃɟ
114,46 ɞɢɧ.
ɁȺ ȾɈɆȺȶɂɇɋɌȼȺ:
3. ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɬɟɱɧɚ ɢ ɝɚɫɨɜɢɬɚ ɝɨɪɢɜɚ)
ɁȺ
2 x ȾɈɆȺȶɂɇɋɌȼȺ:
ɝɨɞɢɲʃɟ ɫɩɚʂɢɜɚʃɟɦ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
37,90 ɞɢɧ.
3.
ɑɢɲʄɟʃɟ
ɝɚɫɨɜɢɬɚ6 xɝɨɪɢɜɚ)
4. ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ
ɞɢɦʃɚɤɚ (ɬɟɱɧɚ
(ɱɜɪɫɬɚɢɝɨɪɢɜɚ)
ɝɨɞɢɲʃɟ
2ɫɚxɩɚʂɟʃɟɦ
ɝɨɞɢɲʃɟ(ɧɚɩɥɚɬɚ
ɫɩɚʂɢɜɚʃɟɦ
(ɧɚɩɥɚɬɚ
ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
37,90
ɦɟɫɟɱɧɨ
1 ɤɨɦɚɞ)
37,90 ɞɢɧ.
ɞɢɧ.
4. ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɱɜɪɫɬɚ ɝɨɪɢɜɚ) 6 x ɝɨɞɢɲʃɟ
ɫɚ ɩɚʂɟʃɟɦ
(ɧɚɩɥɚɬɚ
ɦɟɫɟɱɧɨ
1 ɤɨɦɚɞ)
3.ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
Даје
се
сагласност
наɛɪɨʁЦеновник
3. Ⱦɚʁɟ
ɫɟ
ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɞɢɦɧɢɱɚɪɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ
6/2 ɨɞ37,90 ɞɢɧ.

димничарских
услуга број 6/2 од 17.02.2011.
17.02.2011.
ɝɨɞɢɧe, ɢ ɬɨ:
3. Ⱦɚʁɟ
ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɞɢɦɧɢɱɚɪɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 6/2 ɨɞ ɐȿɇȺ
Ɋ.ɛ.
ɭ
годинe,
и то:
Ɉɉɂɋ
17.02.2011.
ɮɢɫɤ.ɤ.ɝɨɞɢɧe, ɢ ɬɨ:
ɭ ɞɢɧ.
Ɋ.ɛ. ɭ ɑɢɲʄɟʃɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ
ɐȿɇȺ
Ɉ
ɉ
ɂ
ɋ
409
66,95
ɮɢɫɤ.ɤ.
ɭ ɞɢɧ.
ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɪɟɞ. ɨɛɢɥɚɡɚɤ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ
409
66,95
410 Ɉɛɢɥɚɡɚɤ ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ
272,94
ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɪɟɞ. ɨɛɢɥɚɡɚɤ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ
410
272,94
411 Ɉɛɢɥɚɡɚɤ ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ
25,13
ɡɝɪɚɞɚɦɚ (ɪɟɞɨɜɧɨ) ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ
411
25,13
412 ɉɨ ɩɨɡɢɜɭ ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
50,21
ɡɝɪɚɞɚɦɚ (ɪɟɞɨɜɧɨ) ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɡɢɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɠɧɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ –
412
50,21
413 ɉɨ ɩɨɡɢɜɭ ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
ɤɚɧɚɥɚ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɡɢɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɠɧɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ –
413
50,21
414 ɉɚʂɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ
272,74
ɤɚɧɚɥɚ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ
415
ɇɚ
ɫɩɪɚɬɧɢɦ
ɡɝɪɚɞɚɦɚ
ɧɚ
ɨɫɧɨɜɧɭ
ɰɟɧɭ
+
ɧɚ
ɫɜɚɤɢ
ɫɩɪɚɬ
45,64
414 ɉɚʂɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ
272,74
ɉɪɟɝɥɟɞ ɧɨɜɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɧɨɜɨɫɚɝɪɚɻɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ) ɫɚ
415
45,64
416 ɇɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɰɟɧɭ + ɧɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ 1.008,92
ɢɡɞɚɜɚʃɟɦ ɚɬɟɫɬɚ ɨ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢ
ɉɪɟɝɥɟɞ ɧɨɜɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɧɨɜɨɫɚɝɪɚɻɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ) ɫɚ
416
1.008,92
417 ȼɚɻɟʃɟ ɱɚɻɢ ɢɡ ɞɢɦʃɚɤɚ
66,95

10. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɚɩɟɥɟ ɞɧɟɜɧɨ
2.035,50
Ɉɛɢɥɚɡɚɤ ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ
272,94
11. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɯɥɚɞʃɚɱɟ ɩɨ 1 ɱɚɫɭ
85,12
ɑɢɲʄɟʃɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ
411
25,13
ɡɝɪɚɞɚɦɚ (ɪɟɞɨɜɧɨ) ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
12. ɋɤɢɞɚʃɟ ɪɚɦɚ
2.035,50
36 412 ɉɨ ɩɨɡɢɜɭ ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ SLU@BENI
18.02.2011.
LIST OP[TINE
VR[AC BR. 2/2011
ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
50,21
- ɋɤɢɞɚʃɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
1.246,71
ɑɢɲʄɟʃɟ ɡɢɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɠɧɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ –
413
50,21
ɋɤɢɞɚʃɟ
ɩɥɨɱɟ
1.246,71
ɤɚɧɚɥɚ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ
13. ɍɧɨɲɟʃɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ ɭ ɤɚɩɟɥɭ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰɚ
414 ɉɚʂɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ
272,74
2.035,50
415 ɇɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɰɟɧɭ + ɧɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
45,64
14. ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɝɪɨɛʂɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɬɪɟʄɢɯ ɥɢɰɚ
ɉɪɟɝɥɟɞ ɧɨɜɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɧɨɜɨɫɚɝɪɚɻɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ) ɫɚ
- ɂɡɪɚɞɚ ɪɚɦɚ ɡɚ ʁɟɞɧɨ ɝɪɨɛɧɨ ɦɟɫɬɨ
1.246,71
416
1.008,92
ɢɡɞɚɜɚʃɟɦ ɚɬɟɫɬɚ ɨ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢ
- ɂɡɪɚɞɚ ɪɚɦɚ ɡɚ ɞɜɚ ɝɪɨɛɧɚ ɦɟɫɬɚ
2.035,25
417 ȼɚɻɟʃɟ ɱɚɻɢ ɢɡ ɞɢɦʃɚɤɚ
66,95
Ɉɛɥɚɝɚʃɟ
ɝɪɨɛɧɢɰɟ
ɫɚ
ɬɟɪɚɰɨɦ
ɢ
ɦɟɪɦɟɪɨɦ
2.840,58
418 Ɉɞɝɭɲɢɜɚʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɝɧɟɡɞɚ, ɲɭɬ ɢ ɞɪ)
135,56
- Ɇɨɧɬɢɪɚʃɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
2.035,25
Ɋɟɞɨɜɚɧ ɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɢɦʃɚɤɚ ɡɚ ɝɚɫɧɭ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɭ
419
1.008,92
ɢ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɚɬɟɫɬɚ
15. ɍɫɥɭɝɟ ɩɪɟɜɨɡɚ:
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ ɡɚ ɤɨɬɥɨɜɟ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɧɚ:
- ɨɞ ɤɭʄɟ, ɛɨɥɧɢɰɟ, ɞɨ ɤɚɩɟɥɟ (ɥɨɤɚɥ)
2.035,25
420 - ɱɜɪɫɬɨ ɝɨɪɢɜɨ
612,42
- ɩɪɟɤɨ 40 ɤɦ ɩɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ 50%
421 - ɝɚɫ
427,78
63,63
ɨɞ ɰɟɧɟ ɛɟɧɡɢɧɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɤɨɬɥɨɜɚ ɧɚ:
422 - ɱɜɪɫɬɨ ɝɨɪɢɜɨ
1.869,03
- ɡɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
423 - ɬɟɱɧɨ ɝɨɪɢɜɨ
1.527,67
- ɧɨɜɨ ɝɪɨɛɧɨ ɦɟɫɬɨ
2.417,07
424 - ɝɚɫ
1.196,39
- ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɟ ɝɪɨɛɧɨɝ ɦɟɫɬɚ
7.286,18
ɋɜɢ ɪɚɞɨɜɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɰɟɧɨɜɧɢɤɨɦ ɢ
425
532,09
ɍ
ɰɟɧɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ
ɢɡ
ɨɜɟ
ɬɚɱɤɟ
ɧɢʁɟ
ɭɪɚɱɭɧɚɬ
ɩɨɪɟɡ
ɧɚ
ɞɨɞɚɬɭ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɞɦɢɪɢɬɢ ɧɚɩɥɚʄɭʁɭ ɫɟ ɩɨ ɱɚɫɭ
У цене комуналних услуга из ове тачке
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
(ɉȾȼ).
426 Ⱦɢɦɨɜɧɟ ɰɟɜɢ
12,59
није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
427 Ⱦɢɦʃɚɤ ɨɞ ɪɨɲɬɢʂɚ
1.869,05
428 ɑɢɲʄɟʃɟ ɪɨɲɬɢʂɚ
3.891,97
4
5. Даје се сагласност
на Ценовник услуга
429 Ɂɚ ɫɜɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɜɚɧ ȼɪɲɰɚ ɧɚɩɥɚʄɭʁɟ ɫɟ ɞɨɞɚɬɧɨ ɩɪɟɜɨɡ
50,21
на кванташкој пијаци број 6/2 од 17.02.2011.
ɍ ɰɟɧɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɰɟɧɨɜɧɢɤɭ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
5. Ⱦɚʁɟиɫɟто:
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɤɜɚɧɬɚɲɤɨʁ ɩɢʁɚɰɢ ɛɪɨʁ 6/2
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
У цену комуналних услуга по овом
године,
410

ценовнику није урачунат порез на додату
вредност (ПДВ).

3
4. Даје се сагласност
на Ценовник
погребних услуга број 6/2 од 17.02.2011. годинe,
4. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɩɨɝɪɟɛɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 6/2 ɨɞ
и то:

17.02.2011. ɝɨɞɢɧe, ɢ ɬɨ:
Ɋɟɞ.
Ɉɉɂɋ
ɛɪɨʁ
1. Ɂɚɤɭɩ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɪɚɤɭ - ɝɪɨɛɧɢɰɭ
ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɬɪɭ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɦ – ɝɨɞɢɲʃɟ
2. Ƚɨɞɢɲʃɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɝɪɨɛʂɚ
- ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɝɪɨɛɧɨɦ ɦɟɫɬɭ - ɪɚɤɚ
- ɡɚ ɝɪɨɛɧɢɰɭ
3. Ʉɨɩɚʃɟ ɪɚɤɟ
Ɂɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɪɚɤɟ
4. Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
Ɂɚɬɜɚɪɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
5. ɉɪɟɧɨɫ ɩɨɝ. ɤɨɥɢɰɢɦɚ ɨɞ ɤɚɩɟɥɟ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɫɚɯɪɚɧɟ
6. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɡɚ ʁɟɞɚɧ ɦɟɫɟɰ
7. ɑɢɲʄɟʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɢ ɪɚɡɦɟɲɬɚʁ ɫɚɧɞɭɤɚ
- ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɫɚɧɞɭɤɭ
8. ɋɚɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ
ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɫɭɞɢʁɟ ɩɨ 1 ɱɨɜɟɤɭ ɡɚ 1 ɫɚɬ
9. ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɚɞ ɧɚ ɟɤɫɯɭɦɚɰɢʁɢ
- ɢɡ ɪɚɤɟ
- ɢɡ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
10. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɚɩɟɥɟ ɞɧɟɜɧɨ
11. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɯɥɚɞʃɚɱɟ ɩɨ 1 ɱɚɫɭ
12. ɋɤɢɞɚʃɟ ɪɚɦɚ
- ɋɤɢɞɚʃɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
- ɋɤɢɞɚʃɟ ɩɥɨɱɟ
13. ɍɧɨɲɟʃɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ ɭ ɤɚɩɟɥɭ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰɚ
14. ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɝɪɨɛʂɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɬɪɟʄɢɯ ɥɢɰɚ

ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.
86,31
254,14
517,86
5.208,59
2.169,75
4.340,70
2.169,75
576,50
576,50
4.378,21
4.378,21
12.154,18
8.113,19
2.035,50
85,12
2.035,50
1.246,71
1.246,71
2.035,50

ɨɞ 17.02.2011. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
Ɋɟɞ.
ɐȿɇȺ
Ɉɉɂɋ
ɛɪɨʁ
ɭ ɞɢɧ.
4
1. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɭɥɚɡ ɩɭɬɧɢɱɤɢ ɚɭɬɨ – ɞɧɟɜɧɨ
54,86
2. 5.Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɤɜɚɧɬɚɲɚɧɚɤɨɦɛɢ
– ɞɧɟɜɧɨ
Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɤɜɚɧɬɚɲɤɨʁ ɩɢʁɚɰɢ ɛɪɨʁ75,71
6/2
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɤɜɚɧɬɚɲɚ
131,66
ɨɞ3.17.02.2011.
ɝɨɞɢɧɟ,
ɢ ɬɨ: ɬɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ – ɞɧɟɜɧɨ
Ɋɟɞ.
ɐȿɇȺ
4. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɬɟɪɟɬɧɨ
2.635,41
Ɉ ɉɜɨɡɢɥɨ
ɂ ɋ – ɦɟɫɟɱɧɨ
ɛɪɨʁ
ɭ ɞɢɧ.
5. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɤɨɦɛɢ – ɦɟɫɟɱɧɨ
2.074,75
1. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɭɥɚɡ ɩɭɬɧɢɱɤɢ ɚɭɬɨ – ɞɧɟɜɧɨ
54,86
6. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɩɭɬɧɢɱɤɨ ɜɨɡɢɥɨ – ɦɟɫɟɱɧɨ
1.317,71
2.
3.
4.
5.1.
6.2.

Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɤɨɦɛɢ – ɞɧɟɜɧɨ
75,71
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɬɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ – ɞɧɟɜɧɨ
131,66
Ɉɉɂɋ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɬɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ – ɦɟɫɟɱɧɨ
2.635,41
ɉɪɨɞɚʁɚ ɥɭɛɟɧɢɰɚ
ɤɨɦɛɢ
ɨɞ 2– ɬɦɟɫɟɱɧɨ
ɫɚ ɜɨɡɢɥɚ – ɞɧɟɜɧɨ, ɨɛɢɱɚɧ ɞɚɧ 2.074,75
193,10
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɤɜɚɧɬɚɲɚ
ɤɨɦɛɢ
ɉɪɨɞɚʁɚ
ɥɭɛɟɧɢɰɚ
ɤɨɦɛɢ
ɨɞ
2
ɬ
ɫɚ
ɜɨɡɢɥɚ
–ɞɧɟɜɧɨ,
ɩɢʁɚɱɧɢ
ɞɚɧ
373,05
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɩɭɬɧɢɱɤɨ ɜɨɡɢɥɨ – ɦɟɫɟɱɧɨ
1.317,71

3. ɉɪɨɞɚʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜ. ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɫɚ ɤɚɦɢɨɧɚ – ɞɧɟɜɧɨ ɨɛɢɱɚɧ ɞɚɧ
4. ɉɪɨɞɚʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜ ɩɪɨɢɡ. ɫɚɈ ɤɚɦɢɨɧɚ
ɉ ɂ ɋ – ɞɧɟɜɧɨ ɩɢʁɚɱɧɢ ɞɚɧ

257,83
426,79

Ʉɭɩɭɫ, ɩɚɩɪɢɤɚ,
ɥɭɛɟɧɢɰɚɤɪɨɦɩɢɪ
ɤɨɦɛɢ ɨɞ– 2ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɬ ɫɚ ɜɨɡɢɥɚɫɟɡɨɧɫɤɭ
– ɞɧɟɜɧɨ, ɨɛɢɱɚɧ ɞɚɧ
1. ɉɪɨɞɚʁɚ
2. ɉɪɨɞɚʁɚ
ɥɭɛɟɧɢɰɚ
ɤɨɦɛɢ ɨɞ
ɬ ɫɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɩɢʁɚɱɧɢ ɞɚɧ
ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ
ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɨɞ2ɩɨɧɭɞɟ
ɢ ɰɟɧɟ–ɞɧɟɜɧɨ,
3% ɞɨ 6%.

193,10
373,05

ɍ ɰɟɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜ.
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɭɫɥɭɝɚ ɢɡɫɚɨɜɟ
ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ
ɭɪɚɱɭɧɚɬ
ɩɨɪɟɡ
3. ɉɪɨɞɚʁɚ
ɤɚɦɢɨɧɚ
– ɞɧɟɜɧɨ
ɨɛɢɱɚɧ
ɞɚɧ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
257,83
У ɩɨʂɨɩɪɢɜ
цене комуналних
услуга
4. ɉɪɨɞɚʁɚ
ɩɪɨɢɡ. ɫɚ ɤɚɦɢɨɧɚ – ɞɧɟɜɧɨ
ɩɢʁɚɱɧɢиз
ɞɚɧ ове тачке
426,79
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
(ɉȾȼ).

нијеɄɭɩɭɫ,
урачунат
порез– ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
на додату
вредност (ПДВ).
ɩɚɩɪɢɤɚ, ɤɪɨɦɩɢɪ
ɫɟɡɨɧɫɤɭ

6. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɭɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɧɚ ɨɞɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɧɚ ɞɨ
ɫɬɨɱɧɨʁ
ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɩɨɧɭɞɟ ɢɭɫɥɭɝɚ
ɰɟɧɟ 3%
6%. ɩɢʁɚɰɢ ɛɪɨʁ 6/2 ɨɞ
17.02.2011. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
ɍ ɰɟɧɟ
ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ на
ɧɢʁɟ Ценовник
ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚуслуга
ɞɨɞɚɬɭ
6. ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
Даје сеɭɫɥɭɝɚ
сагласност
Ɋɟɞ.
ɐȿɇȺ
Ɉɉɂɋ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
ɛɪɨʁсточној пијаци број 6/2 од 17.02.2011. године,
ɭ ɞɢɧ.
на
1.
ɉɚɪɤɢɧɝ
ɜɨɡɢɥɚ
–
ɬɟɪɟɬɧɚ
ɫɜɢɯ
ɜɪɫɬɚ
3.456,07
и то:6. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɫɬɨɱɧɨʁ ɩɢʁɚɰɢ ɛɪɨʁ 6/2 ɨɞ
2. ɉɪɨɞɚʁɚ
ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ
1.025,85
17.02.2011.
ɝɨɞɢɧɟ,
ɢ ɬɨ: ɢɡ ɜɨɡɢɥɚ – ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɚ – ɞɧɟɜɧɨ
Ɋɟɞ.
ɐȿɇȺ
3. ɉɪɨɞɚʁɚ ɝɪɚɻɟ ɢɡ ɜɨɡɢɥɚ – ɞɧɟɜɧɨ
1.041,22
Ɉɉɂɋ
ɛɪɨʁ
ɭ ɞɢɧ.
ɉɪɨɞɚʁɚ ɝɪɚɻɟ ɫɚ ɡɟɦʂɟ ɢɫɬɨɜɚɪɟɧɨ,
709,88
2
1.4. ɉɚɪɤɢɧɝ
ɜɨɡɢɥɚ
–
ɬɟɪɟɬɧɚ
ɫɜɢɯ
ɜɪɫɬɚ
3.456,07
ɝɪɚɻɚ ɫɥɨɠɟɧɚ ɢ ɲɩɚɧɨɜɚɧɚ ɩɨ ɦ – ɦɟɫɟɱɧɨ
2.5. ɉɪɨɞɚʁɚ
ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ
ɢɡ
ɜɨɡɢɥɚ
–
ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɚ
–
ɞɧɟɜɧɨ
1.025,85
ɀɢɬɚɪɢɰɟ – ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɟ – ɞɧɟɜɧɨ
30,74
3.6. ɉɪɨɞɚʁɚ
ɝɪɚɻɟ
ɢɡ
ɜɨɡɢɥɚ
–
ɞɧɟɜɧɨ
1.041,22
3
Ɉɝɪɟɜɧɨ ɞɪɜɨ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɩɨ ɦ – ɞɧɟɜɧɨ
181,04
ɉɪɨɞɚʁɚ ɝɪɚɻɟ ɫɚ ɡɟɦʂɟ ɢɫɬɨɜɚɪɟɧɨ,
709,88
4.7. Ⱦɟɬɟɥɢɧɚ, ɫɥɚɦɚ, ɫɟɧɨ ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɨ
2 ɫɧɨɩ ɭ ɩɚɪɭ – ɞɧɟɜɧɨ
23,05
ɝɪɚɻɚ ɫɥɨɠɟɧɚ ɢ ɲɩɚɧɨɜɚɧɚ ɩɨ ɦ – ɦɟɫɟɱɧɨ
8.
ɋɬɨɤɚ
ɫɢɬɧɚ
(ɩɪɚɫɢʄɢ,
ʁɚɝʃɚɞ,
ʁɚɪɢʄɢ)
ɩɨ
ɤɨɦɚɞɭ
–
ɞɧɟɜɧɨ
78,94
5. ɀɢɬɚɪɢɰɟ – ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɟ – ɞɧɟɜɧɨ
30,74
3
ɋɬɨɤɚ ɤɪɭɩɧɚ
(ɨɜɰɟ,ɜɪɫɬɚ
ɤɨɡɟɩɨɢ ɫɥɢɱɧɨ)
ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ – ɞɧɟɜɧɨ
88,26
6.9. Ɉɝɪɟɜɧɨ
ɞɪɜɨ ɫɜɢɯ
ɦ – ɞɧɟɜɧɨ
181,04
10. Ⱦɟɬɟɥɢɧɚ,
ɋɬɨɤɚ ɤɪɭɩɧɚ
(ɫɜɢʃɟ
ɬɟɥɚɞɫɧɨɩ
ɢ ɫɥɢɱɧɨ)
196,40
7.
ɫɥɚɦɚ,
ɫɟɧɨ ɬɨɜɧɟ,
ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɨ
ɭ ɩɚɪɭɩɨ– ɤɨɦɚɞɭ
ɞɧɟɜɧɨ – ɞɧɟɜɧɨ
23,05
8.
ʁɚɝʃɚɞ,ɢʁɚɪɢʄɢ)
78,94
11. ɋɬɨɤɚ
ɋɬɨɤɚɫɢɬɧɚ
ɤɪɭɩɧɚ(ɩɪɚɫɢʄɢ,
ɪɨɝɚɬɚ (ɝɨɜɟɞɚ
ɫɥɢɱɧɨ)ɩɨɩɨɤɨɦɚɞɭ
ɤɨɦɚɞɭ– –ɞɧɟɜɧɨ
ɞɧɟɜɧɨ
685,73
9.
ɤɪɭɩɧɚ
ɤɨɡɟɩɢʁɚɰɟ,
ɢ ɫɥɢɱɧɨ)
ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ
– ɞɧɟɜɧɨ1 ɱɚɫ
88,26
12. ɋɬɨɤɚ
ɉɚɪɤɢɧɝ
ɩɨɪɟɞ(ɨɜɰɟ,
ɫɬɨɱɧɟ
ɩɭɬɧɢɱɤɢ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɢ
47,19
10. ɋɬɨɤɚ
ɤɪɭɩɧɚ
(ɫɜɢʃɟ ɬɨɜɧɟ,
ɬɟɥɚɞ
ɫɥɢɱɧɨ)
ɤɨɦɚɞɭ
– ɞɧɟɜɧɨ
196,40
ɍ ɰɟɧɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ
ɢɡ ɢɨɜɟ
ɬɚɱɤɟɩɨɧɢʁɟ
ɭɪɚɱɭɧɚɬ
ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
(ɉȾȼ).
11.
ɋɬɨɤɚ
ɤɪɭɩɧɚ ɪɨɝɚɬɚ (ɝɨɜɟɞɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ – ɞɧɟɜɧɨ
685,73

3.

ɉɪɨɞɚʁɚ ɝɪɚɻɟ ɢɡ ɜɨɡɢɥɚ – ɞɧɟɜɧɨ
1.041,22
ɉɪɨɞɚʁɚ ɝɪɚɻɟ ɫɚ ɡɟɦʂɟ ɢɫɬɨɜɚɪɟɧɨ,
709,88
4.
ɝɪɚɻɚ ɫɥɨɠɟɧɚ ɢ ɲɩɚɧɨɜɚɧɚ ɩɨ ɦ2 – ɦɟɫɟɱɧɨ
5. ɀɢɬɚɪɢɰɟ – ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɟ – ɞɧɟɜɧɨ
18.02.2010.
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181,04
6. Ɉɝɪɟɜɧɨ ɞɪɜɨ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɩɨ ɦ3 – ɞɧɟɜɧɨ
23,05
7. Ⱦɟɬɟɥɢɧɚ, ɫɥɚɦɚ, ɫɟɧɨ ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɨ ɫɧɨɩ ɭ ɩɚɪɭ – ɞɧɟɜɧɨ
тезгу плаћа и адекватну дневну пијачарину за
8. ɋɬɨɤɚ ɫɢɬɧɚ (ɩɪɚɫɢʄɢ, ʁɚɝʃɚɞ, ʁɚɪɢʄɢ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ – ɞɧɟɜɧɨ
78,94
тезгу кад је присутан – кад користи тезгу.
9. ɋɬɨɤɚ ɤɪɭɩɧɚ (ɨɜɰɟ, ɤɨɡɟ ɢ ɫɥɢɱɧɨ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ – ɞɧɟɜɧɨ
88,26
У цене комуналних услуга из ове тачке није
10. ɋɬɨɤɚ ɤɪɭɩɧɚ (ɫɜɢʃɟ ɬɨɜɧɟ, ɬɟɥɚɞ ɢ ɫɥɢɱɧɨ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ – ɞɧɟɜɧɨ
196,40
11. ɋɬɨɤɚ ɤɪɭɩɧɚ ɪɨɝɚɬɚ (ɝɨɜɟɞɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ – ɞɧɟɜɧɨ
685,73
урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
12. ɉɚɪɤɢɧɝ ɩɨɪɟɞ ɫɬɨɱɧɟ ɩɢʁɚɰɟ, ɩɭɬɧɢɱɤɢ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɢ 1 ɱɚɫ
47,19
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
9. Даје се сагласност на Ценовник
У цене комуналних услуга из ове тачке
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).

није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).

5
7. Даје се сагласност
на Ценовник услуга
на “Бувљаку” закуп тезге и пијачарина, број 6/2
7. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ "Ȼɭɜʂɚɤɭ" ɡɚɤɭɩ ɬɟɡɝɟ ɢ
од
17.02.2011.
године, и то:
ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɚ, ɛɪɨʁ 6/2 ɨɞ 17.02.2011. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:

Ɋɟɞ.
ɐȿɇȺ
Ɉɉɂɋ
ɛɪɨʁ
ɭ ɞɢɧ.
5
1. Ɂɚɤɭɩ ɬɟɡɝɟ - ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɚ ɡɚ ɫɜɟ ɬɟɡɝɟ ɢɫɬɨ – ɦɟɫɟɱɧɨ
3.117,05
2. ɇɚɩɥɚɬɚ
ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɟ
2ɦ2 - ɞɧɟɜɧɨ
132,77
7. Ⱦɚʁɟ ɞɧɟɜɧɟ
ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɧɚ ɬɟɡɝɚ
ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ "Ȼɭɜʂɚɤɭ" ɡɚɤɭɩ ɬɟɡɝɟ
ɢ
2
ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɚ,
ɛɪɨʁ
6/2 ɨɞ
17.02.2011.
ɢ ɬɨ:
3. Ⱦɧɟɜɧɢ
ɡɚɤɭɩ
ɬɟɡɝɟ
2ɦ ɡɚ ɫɜɟɝɨɞɢɧɟ,
ɬɟɡɝɟ ɢɫɬɨ
342,34
Ɋɟɞ. Ɉɛɟɥɟɠɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ (ɦɟɲɨɜɢɬɚ ɩɢʁɚɰɚ ɩɥɚɫɬɢɱɚɪɢ)
ɐȿɇȺ
Ɉɉɂɋ
4.
263,33
ɛɪɨʁ
ɭ ɞɢɧ.
1ɦ2 ɢ Ʉɢɧɟɡɢ ɩɨ ɦ2 – ɞɧɟɜɧɨ
Ɉɛɟɥɟɠɟɧ
ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ
ɫɬɨɥɨɜɚ
1. Ɂɚɤɭɩ
ɬɟɡɝɟɩɪɨɫɬɨɪ
- ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɚ
ɡɚ ɫɜɟɜɚɧ
ɬɟɡɝɟ
ɢɫɬɨ –ɦɟɲɨɜɢɬɚ
ɦɟɫɟɱɧɨ ɩɢʁɚɰɚ
3.117,05
192,02
5.
2
2
–
ɞɧɟɜɧɨ
1
ɦ
2. ɇɚɩɥɚɬɚ ɞɧɟɜɧɟ ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɟ ɬɟɡɝɚ 2ɦ - ɞɧɟɜɧɨ 2
132,77
ɉɪɨɫɬɨɪɡɚɤɭɩ
ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ
ɩɨɥɨɜɧɟ
ɫɬɨɥɨɜɚ 1ɦ - ɞɧɟɜɧɨ
87,78
2
ɡɚ ɫɜɟɪɨɛɟ
ɬɟɡɝɟɜɚɧ
ɢɫɬɨ
342,34
3.6. Ⱦɧɟɜɧɢ
ɬɟɡɝɟ 2ɦ
7. Ɉɛɟɥɟɠɟɧɢ
Ɂɚɤɭɩ ɤɢɨɫɤɚ
–
ɞɧɟɜɧɨ
98,77
ɩɪɨɫɬɨɪ (ɦɟɲɨɜɢɬɚ ɩɢʁɚɰɚ ɩɥɚɫɬɢɱɚɪɢ)
4. ɇȺɉɈɆȿɇȺ:
263,33
2
2
Ʉɨɪɢɫɧɢɤ
ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɟ
ɡɚ
ɬɟɡɝɭ
ɩɥɚʄɚ
ɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ
ɞɧɟɜɧɭ
1ɦ ɢ Ʉɢɧɟɡɢ ɩɨ ɦ – ɞɧɟɜɧɨ
ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ
ɡɚ ɬɟɡɝɭ
ɤɚɞ ʁɟɡɚɩɪɢɫɭɬɚɧ
– ɤɚɞ
ɤɨɪɢɫɬɢ
ɬɟɡɝɭ. ɩɢʁɚɰɚ
НАПОМЕНА:
Корисник
резервације за
Ɉɛɟɥɟɠɟɧ
ɩɪɨɫɬɨɪ
ɩɪɨɞɚʁɭ ɜɚɧ
ɫɬɨɥɨɜɚ
ɦɟɲɨɜɢɬɚ
5. ɍ 2ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ 192,02
ɞɨɞɚɬɭ
–
ɞɧɟɜɧɨ
1
ɦ
тезгу
плаћа и адекватну дневну
пијачарину
за
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
(ɉȾȼ).
87,78
6. ɉɪɨɫɬɨɪ
ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɩɨɥɨɜɧɟ ɪɨɛɟ ɜɚɧ ɫɬɨɥɨɜɚ 1ɦ2 - ɞɧɟɜɧɨ

тезгу кад је присутан – кад користи тезгу.
7. Ɂɚɤɭɩ ɤɢɨɫɤɚ – ɞɧɟɜɧɨ
98,77
У цене
комуналних
услуга
из– ɜɨʄɧɚ
ове – ɞɧɟɜɧɭ
тачке
8. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɩɢʁɚɱɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ
ɡɟɥɟɧɚ
ɦɥɟɱɧɚ,
ɇȺɉɈɆȿɇȺ:
Ʉɨɪɢɫɧɢɤ
ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɟ
ɡɚ ɬɟɡɝɭ
ɩɥɚʄɚ
ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ
није
додату
ɛɪɨʁ 6/2урачунат
ɨɞ 17.02.2011.
ɢ ɬɨ:–на
ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ
ɡɚ ɬɟɡɝɭ ɤɚɞɝɨɞɢɧɟ,
ʁɟпорез
ɩɪɢɫɭɬɚɧ
ɤɚɞ ɤɨɪɢɫɬɢ
ɬɟɡɝɭ.вредност (ПДВ).

Ɋɟɞ. ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
Ɉɉɂɋ
ɰɟɧɟ ɦɟɫɟɱɧɨ
ɛɪɨʁ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
(ɉȾȼ).
8.
Даје
сагласност
на
Ценовник
2 се
1.933,21
1. Ɍɟɡɝɚ I ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ 2ɦ
2 зелена – воћна – млечна, број
пијачних
услуга
1.261,76
2. Ɍɟɡɝɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
2ɦ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɩɢʁɚɱɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɡɟɥɟɧɚ – ɜɨʄɧɚ – ɦɥɟɱɧɚ,
8. ȾɚʁɟII ɫɟ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
2
6/2
од
године,
и то:
3. 6/2
Ɍɟɡɝɚ
– ɜɢɬɪɢɧɚ ɝɨɞɢɧɟ,
ɦɥɟɱɧɚ ɢɩɢʁɚɰɚ
1.261,76
ɛɪɨʁ
ɨɞ17.02.2011.
17.02.2011.
ɬɨ: 1ɦ
Ɋɟɞ.
Ɉɉɂɋ
ɰɟɧɟ ɦɟɫɟɱɧɨ
ɛɪɨʁ
Ɋɟɞ.
ɰɟɧɚ
ɰɟɧɚ
2Ɉ ɉ ɂ ɋ
1. Ɍɟɡɝɚ I ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ 2ɦ
1.933,21
ɛɪɨʁ
ɨɛɢɱɚɧ ɞɚɧ ɩɢʁɚɱɧɢ
ɞɚɧ
2
2.4. Ɍɟɡɝɚ
II ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
1.261,76
I ɤɚɬɟɝ, II2ɦ
ɤɚɬ.
267,71
441,06
2ɦ2 ɬɟɡɝɚ
3.5. Ɍɟɡɝɚ
– ɜɢɬɪɢɧɚ
ɦɥɟɱɧɚ ɩɢʁɚɰɚ 1ɦ2
1.261,76
1ɦ2 ɦɥɟɱɧɚ
– ɜɢɬɪɢɧɚ
219,43
346,71
181,04
228,21
6. 1ɦ2 ɬɟɡɝɚ I, II ɤɚɬɟɝ.
Ɋɟɞ.
ɰɟɧɚ109,74
ɰɟɧɚ141,54
7. 2ɦ2 ɬɟɡɝɚ (ɫɨɰɢʁɚɥɧɚɈɜɚɧ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ)
ɉɂɋ
ɛɪɨʁ
ɨɛɢɱɚɧ ɞɚɧ ɩɢʁɚɱɧɢ ɞɚɧ
8. ɉɪɨɞɚʁɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ ɜɚɧ ɬɟɡɝɟ (ɡɟɥɟɧɚ-ɜɨʄɧɚ) 1ɦ2
181,04
219,43
2
4. 2ɦ ɬɟɡɝɚ I ɤɚɬɟɝ, II ɤɚɬ.
267,71
441,06
2
/ɞɢɧ.
196,40
196,40
9. ɉɪɨɞɚʁɚ
ɥɭɛɟɧɢɰɚ
ɩɢʁɚɱɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ
1ɦ
5. 1ɦ2 ɦɥɟɱɧɚ – ɜɢɬɪɢɧɚ
219,43
346,71
10. ɀɢɜɢɧɚ
ʁɟɞɚɧ ɩɚɪ
39,51
6. 1ɦ2 ɬɟɡɝɚ I, II ɤɚɬɟɝ.
181,04
228,21
11. ȳɚʁɚ2 ɤɨɪɩɚ ɦɚʃɚ
54,86
7. 2ɦ ɬɟɡɝɚ (ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɜɚɧ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ)
109,74
141,54
12. ȳɚʁɚ ɤɨɪɩɚ ɜɟʄɚ
94,36
8. ɉɪɨɞɚʁɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɜɚɧ ɬɟɡɝɟ (ɡɟɥɟɧɚ-ɜɨʄɧɚ)
1ɦ2
181,04
219,43
1
13. ɐɜɟʄɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ 4 ɬɟɡɝɟ 2
39,51
9. ɉɪɨɞɚʁɚ ɥɭɛɟɧɢɰɚ ɩɢʁɚɱɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ 1ɦ /ɞɢɧ.
196,40
196,40
14. ɋɢɪ – ɤɨɮɚ ɞɨ 5 ɤɝ.
79.02
10. ɀɢɜɢɧɚ ʁɟɞɚɧ ɩɚɪ
39,51
15. ɋɢɪ – ɤɨɮɚ ɜɟʄɚ
159,10
11. ȳɚʁɚ
ɤɨɪɩɚ
ɦɚʃɚ ɤɪɨɦɩɢɪ – ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɫɟɡɨɧɫɤɭ ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ ɭ
54,86
Ʉɭɩɭɫ,
ɩɚɩɪɢɤɚ,
12. ȳɚʁɚ
ɤɨɪɩɚ
ɜɟʄɚ
94,36
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨɧɭɞɟ ɢ ɰɟɧɟ 3% ɞɨ 6%.
ɇȺɉɈɆȿɇȺ:
ɡɚ ɬɟɡɝɭ ɩɥɚʄɚ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɞɧɟɜɧɭ
13. ɐɜɟʄɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ Ʉɨɪɢɫɧɢɤ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ 1ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɟ
4 ɬɟɡɝɟ
39,51
ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ
ɡɚ
ɬɟɡɝɭ
ɤɚɞ
14. ɋɢɪ – ɤɨɮɚ ɞɨ 5 ɤɝ.ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɚɧ – ɤɚɞ ɤɨɪɢɫɬɢ ɬɟɡɝɭ.
79.02
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
15. ɋɢɪ – ɤɨɮɚ ɜɟʄɚ
159,10
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
Ʉɭɩɭɫ, ɩɚɩɪɢɤɚ, ɤɪɨɦɩɢɪ – ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɫɟɡɨɧɫɤɭ ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ ɭ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨɧɭɞɟ ɢ ɰɟɧɟ 3% ɞɨ 6%.
ɇȺɉɈɆȿɇȺ: Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɟ ɡɚ ɬɟɡɝɭ ɩɥɚʄɚ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɞɧɟɜɧɭ
ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ НАПОМЕНА:
ɡɚ ɬɟɡɝɭ ɤɚɞ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɚɧ – ɤɚɞКорисник
ɤɨɪɢɫɬɢ ɬɟɡɝɭ. резервације за
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).

комуналних услуга одношење
контејнера и
6
пражњење септичких јама број 6/2 од 17.02.2011.
године,
9. Ⱦɚʁɟиɫɟ то:
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ ɨɞɧɨɲɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɢ
6
ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɫɟɩɬɢɱɤɢɯ ʁɚɦɚ ɛɪɨʁ 6/2 ɨɞ 17.02.2011. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:

ɐȿɇȺ
ɲɢɮɪɚ9. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ
Ɉ ɉ ɂ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɋ
ɭɫɥɭɝɚ ɨɞɧɨɲɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
ɭ ɞɢɧ. ɢ
ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɫɟɩɬɢɱɤɢɯ ʁɚɦɚ ɛɪɨʁ 6/2 ɨɞ 17.02.2011. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
400 ɐɟɧɚ ɰɢɫɬɟɪɧɟ ɡɚ ɜɨɞɭ
3.003,50
ɐȿɇȺ
3
ɲɢɮɪɚ
Ɉ
ɉ
ɂ
ɋ
401 ɐɟɧɚ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ 5ɦ
ɭ 5.085,67
ɞɢɧ.
3
402
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ
–
ɢɡɧɨɲɟʃɟ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
5ɦ
512,85
400 ɐɟɧɚ ɰɢɫɬɟɪɧɟ ɡɚ ɜɨɞɭ
3.003,50
3
404
(ɡɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
ɮɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ)
2.509,54
401 ɐɟɧɚ ɮɟɤɚɥɧɟ
ɜɚɧɪɟɞɧɨɝɰɢɫɬɟɪɧɟ
ɢɡɧɨɲɟʃɚ
5ɦ
5.085,67
3
406
ɐɟɧɚ
ɮɟɤɚɥɧɟ
ɰɢɫɬɟɪɧɟ
(ɡɚ
ɩɪɚɜɧɚ
ɥɢɰɚ)
4.517,83
402 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ – ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ 5ɦ
512,85
407
ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ
50,20
404 ɐɟɧɚ ɩɪɟɜɨɡɚ
ɮɟɤɚɥɧɟɩɨɰɢɫɬɟɪɧɟ
(ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ)
2.509,54
408
Ȼɭɲɟʃɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɨ
ɱɚɫɭ
3.003,50
406 ɐɟɧɚ ɮɟɤɚɥɧɟ ɰɢɫɬɟɪɧɟ (ɡɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ)
4.517,83
– ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɢ
407 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɐɟɧɚ ɩɪɟɜɨɡɚɞɟɩɨɧɢʁɟ
ɩɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ
50,20
122,97
ɪɚɡɚɫɬɢɪɚʃɟ ɲɭɬɚ ɢ ɡɟɦʂɟ ɩɨ ɦ3
408 Ȼɭɲɟʃɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨ ɱɚɫɭ3
3.003,50
ɂɡɧɨɲɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɨɞ 1,1 ɦ (ɜɚɧɪɟɞɧɨ)
1.017,13
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ – 3ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɢ
122,97
3
Ɂɚɤɭɩ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
(ɦɟɫɟɱɧɨ)
1.527,00
ɪɚɡɚɫɬɢɪɚʃɟ
ɲɭɬɚɨɞɢ 5ɦ
ɡɟɦʂɟ
ɩɨ ɦ
3
3
Ɂɚɤɭɩ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
1,1 ɦɨɞ(ɦɟɫɟɱɧɨ)
683,00
1.017,13
ɂɡɧɨɲɟʃɟ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ
1,1 ɦ (ɜɚɧɪɟɞɧɨ)
3 ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɍ ɰɟɧɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ
Ɂɚɤɭɩ
ɨɞ 5ɦ (ɦɟɫɟɱɧɨ)
У ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
цене комуналних
услуга из ове 1.527,00
тачке
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
3
683,00
Ɂɚɤɭɩ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ 1,1 ɦ (ɦɟɫɟɱɧɨ)
није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
ɍ
ɰɟɧɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ
ɢɡ
ɨɜɟ
ɬɚɱɤɟ
ɧɢʁɟ
ɭɪɚɱɭɧɚɬ
ɩɨɪɟɡ
ɧɚ
ɞɨɞɚɬɭ
10. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɭɫɥɭɝɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɛɪɨʁ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
(ɉȾȼ). ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
6/2
ɨɞ 17.02.2011.

10. Даје се сагласност на Ценовник

ɊȺȾɇȺ ɋɇȺȽȺ
ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɭɫɥɭɝɚзеленила
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ
ɡɟɥɟɧɢɥɚ
услуга
одржавања
градског
број
6/2ɛɪɨʁ
од
Ɋɟɞ. 10. Ⱦɚʁɟ
ɐȿɇȺ
Ɋɬɨ:Ⱥ Ⱦ ɇ ɂ Ʉ
6/2
ɨɞ
17.02.2011.
ɝɨɞɢɧɟ,
ɢ
ɛɪɨʁ
ɭ ɞɢɧ./ɱɚɫ
17.02.2011.
године,
и
то:
ɊȺȾɇȺ ɋɇȺȽȺ
1. ɇɄ
407,21
Ɋɟɞ.
ɐȿɇȺ
Ɋ
Ⱥ
Ⱦ
ɇ
ɂ
Ʉ
2. ɉɄ
ɛɪɨʁ
ɭ ɞɢɧ./ɱɚɫ533,62
3.1. Ʉȼ
617,71
ɇɄ
407,21
758,12
2.4. ȼɄȼ
ɉɄ
533,62
3.
4.
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
1.
Ɋɟɞ.
2.
ɛɪɨʁ
3.1.
2.4.
5.3.
6.4.
7.5.
8.6.
9.7.
10.
8.
11.
9.
10.
11.

Ʉȼ
ȼɈɁɂɅȺ
ȼɄȼ

ȼɈɁɂɅɈ
ȼɈɁɂɅȺ
Ʉɚɦɢɨɧ – Ɂɚɫɬɚɜɚ 2 ɬɨɧɟ
ȼɈɁɂɅɈ
Ɍɪɚɤɬɨɪ
Ʉɨɫɚɱɢɰɚ
Ʉɚɦɢɨɧ – Ɂɚɫɬɚɜɚ 2 ɬɨɧɟ
Ɇɨɬɨɪɧɚ
Ɍɪɚɤɬɨɪ ɤɨɫɚ (ɬɪɢɦɟɪ)
Ɇɨɬɨɪɧɚ
Ʉɨɫɚɱɢɰɚɬɟɫɬɟɪɚ
Ɇɨɬɨɤɭɥɬɢɜɚɬɨɪ
Ɇɨɬɨɪɧɚ ɤɨɫɚ (ɬɪɢɦɟɪ)
ȼɚʂɚɤ
ɡɚ ɫɩ.
ɬɟɪɟɧɟ
Ɇɨɬɨɪɧɚ
ɬɟɫɬɟɪɚ
Ɇɨɬɨɪɧɟ
ɦɚɤɚɡɟ
Ɇɨɬɨɤɭɥɬɢɜɚɬɨɪ
Ɍɪɚɤɬɨɪ
+
ɰɢɫɬɟɪɧɚ
ȼɚʂɚɤ ɡɚ ɫɩ.
ɬɟɪɟɧɟ 300 ɥ
Ɍɪɚɤɬɨɪ
ɰɢɫɬɟɪɧɚ 3000 ɥ
Ɇɨɬɨɪɧɟ+ɦɚɤɚɡɟ
Ⱥɭɬɨɤɨɪɩɚ
ɫɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɦ
Ɍɪɚɤɬɨɪ + ɰɢɫɬɟɪɧɚ
300 ɥ
Ɍɪɚɤɬɨɪ + ɰɢɫɬɟɪɧɚ 3000 ɥ
Ⱥɭɬɨɤɨɪɩɚ ɫɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɦ

617,71
758,12
Ⱥɧɝɚɠɦɚɧ ɜɨɡɢɥɚ ɫɚ
ɜɨɡɚɱɟɦ (ɞɢɧ./ɱɚɫ)
2.223,56
Ⱥɧɝɚɠɦɚɧ ɜɨɡɢɥɚ ɫɚ
1.437,03
ɜɨɡɚɱɟɦ (ɞɢɧ./ɱɚɫ)
647,86
2.223,56
712,62
1.437,03
617,53
647,86
721,65
712,62
1.391,64
617,53
617,53
721,65
2.223,56
1.391,64
3.003,51
617,53
4.803,68
2.223,56
3.003,51
4.803,68

- ɦɚɲɢɧɫɤɨ ɤɨɩɚʃɟ ɪɭɩɚ
137,74 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
- ɫɚɞʃɚ ɥɭɤɨɜɢɰɚ ɥɚɥɚ
4,28 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɰɜɟɬʃɚɤɚ
- ɫɚɞʃɚ ɪɭɠɚ
26,69 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
ɫɚɞʃɚ ɫɟɡɨɧɫɤɨɝ
ɞɢɧ./ɤɨɦ.
--ɨɪɟɡɢɜɚʃɟ
ɪɭɠɚ ɰɜɟʄɚ
21,335,32
ɞɢɧ./ɤɨɦ.
2
-- ɡɚɥɢɜɚʃɟ
ɫɚɞʃɚ ɥɭɤɨɜɢɰɚ ɥɚɥɚ
4,28
ɞɢɧ./ɤɨɦ.
4,07 ɞɢɧ./ɦ
18.02.2011.
LIST OP[TINE VR[AC
2
ɫɚɞʃɚ ɪɭɠɚ BR. 2/2011
26,69ɞɢɧ./ɦ
ɞɢɧ./ɤɨɦ.
--ɨɤɨɩɚɜɚʃɟ
24,99
2
ɨɪɟɡɢɜɚʃɟɥɟʁɚ
ɪɭɠɚ
21,33ɞɢɧ./ɦ
ɞɢɧ./ɤɨɦ.
--ɩɪɢɩɪɟɦɚ
ɡɚ ɫɚɞʃɭ
46,54
2
-- ɧɨɜɟ
ɡɚɥɢɜɚʃɟ
4,07
ɞɢɧ./ɦ
ɥɟʁɟ ɭ ɬɪɚɜʃɚɤɭ
106,72 ɞɢɧ./ɦ2
2
- ɨɤɨɩɚɜɚʃɟ
24,99 ɞɢɧ./ɦ
18. ɇɟɝɚ
ɲɢɛʂɚ ɢ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
ɐȿɇȺ / ʁɟɞ. ɦɟɪɟ
ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɥɟʁɚ ɡɚ ɫɚɞʃɭ
46,54 ɞɢɧ./ɦ2
--ɫɚɞʃɚ
71,17 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
2
2
ɧɨɜɟ ɥɟʁɟ ɭ ɬɪɚɜʃɚɤɭ
106,72
ɞɢɧ./ɦ
--ɨɤɨɩɚɜɚʃɟ
23,26
ɞɢɧ./ɦ
ɩɨɞɦɥɚɻɢɜɚʃɟ
127,72 ɞɢɧ./ɦ2
18. -ɇɟɝɚ
ɲɢɛʂɚ ɢ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
2
--ɜɚɻɟʃɟ
146,21
ɫɚɞʃɚ
71,17ɞɢɧ./ɦ
ɞɢɧ./ɤɨɦ.
4,95 ɞɢɧ./ɦ2
--ɨɪɟɡɢɜɚʃɟ
54,57 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
ɨɤɨɩɚɜɚʃɟɲɢɛʂɚ
23,26 ɞɢɧ./ɦ2
6,46 ɞɢɧ./ɦ2
--ɨɪɟɡɢɜɚʃɟ
ɠɢɜɟ
ɨɝɪɚɞɟ
ɞɨ
1
ɦ
42,69
ɞɢɧ./ɦ
ɩɨɞɦɥɚɻɢɜɚʃɟ
127,72
ɞɢɧ./ɦ2
8,68 ɞɢɧ./ɦ2
--ɨɪɟɡɢɜɚʃɟ
ɠɢɜɟ
ɨɝɪɚɞɟ
ɩɪɟɤɨ
1ɦ
66,71
ɞɢɧ./ɦ
ɜɚɻɟʃɟ
146,21 ɞɢɧ./ɦ2
19. ɋɚɞɧɢɰɟ
- ɨɪɟɡɢɜɚʃɟ ɲɢɛʂɚ
54,57 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
--ɫɚɞʃɚ
ɭ ɪɭɩɟɠɢɜɟ
50ɯ50ɯ50
71,17 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
2,83 ɞɢɧ./ɦ2
ɨɪɟɡɢɜɚʃɟ
ɨɝɪɚɞɟɤɨɦ.
ɞɨ 1 ɦ
42,69 ɞɢɧ./ɦ
2
ɨɤɨɩɚɜɚʃɟ
20,36 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
- ɨɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ ɩɪɟɤɨ 1ɦ
66,71 ɞɢɧ./ɦ
5,30 ɞɢɧ./ɦ
ɡɚɥɢɜɚʃɟ
21,73 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
19. -ɋɚɞɧɢɰɟ
5,63 ɞɢɧ./ɦ2
- ɡɚɤɢɞɚʃɟ ɢɡɞɚɧɚɤɚ
42,69 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
- ɫɚɞʃɚ ɭ ɪɭɩɟ 50ɯ50ɯ50 ɤɨɦ.
71,17 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
0,66 ɞɢɧ./ɦ2
ɜɚɻɟʃɟ
ɫɭɜɢɯ
ɫɚɞɧɢɰɚ
71,17 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
- ɨɤɨɩɚɜɚʃɟ
20,36 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
5,49 ɞɢɧ./ɦ2
- ɫɟɱɚ ɝɪɚɧɚ ɢɫɩɨɞ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɜɨɞɨɜɚ
624,57 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
- ɡɚɥɢɜɚʃɟ
21,73 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
- ɭɬɨɜɚɪ ɢ ɨɞɜɨɡ ɝɪɚɧɚ ɢ ɤɨɪɨɜɚ
4.502,98 ɞɢɧ./ɬɭɪɚ
9,21 ɞɢɧ./ɦ2
ɡɚɤɢɞɚʃɟ
ɢɡɞɚɧɚɤɚ
42,69
ɞɢɧ./ɤɨɦ.
20. ɑɭɜɚɪɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ ɭ ɩɚɪɤɭ
617,72
ɞɢɧ./ɱɚɫ
-Ȼɭɫɟɧɨɜɚʃɟ
ɜɚɻɟʃɟ ɫɭɜɢɯ
ɫɚɞɧɢɰɚ
71,17
ɞɢɧ./ɤɨɦ.
442,62 ɞɢɧ./ɦ2
ɬɪɚɜɟ
0,02 ɞɢɧ./ɦ
ɫɟɱɚ ɝɪɚɧɚ
ɢɫɩɨɞ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ
ɜɨɞɨɜɚ
ɞɢɧ./ɤɨɦ.
ɍ- ɰɟɧɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ
ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ624,57
ɞɨɞɚɬɭ
ɭɬɨɜɚɪ ɢ ɨɞɜɨɡ ɝɪɚɧɚ ɢ ɤɨɪɨɜɚ
4.502,98 ɞɢɧ./ɬɭɪɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ- (ɉȾȼ).
У цене
услуга из ове617,72
тачке
20. ɑɭɜɚɪɫɤɚ
ɞɢɧ./ɱɚɫ
ɫɥɭɠɛɚкомуналних
ɭ ɩɚɪɤɭ
21,33 ɞɢɧ./ɦ2
442,62
ɞɢɧ./ɦ2
Ȼɭɫɟɧɨɜɚʃɟ
ɬɪɚɜɟ
10.
Ⱦɚʁɟ
ɫɟ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɧɚ
ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɫɚɞɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɛɪɨʁ
6/2
ɨɞ
17.02.2011.
није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
2
ɝɨɞɢɧɟ,ɍɢ ɬɨ:
ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
1,61 ɞɢɧ./ɦ
Ɋɟɞ.
ɐȿɇȺ/ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
1,03 ɞɢɧ./ɦ2
ɋȺȾɇɂ ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ (ɋȿɁɈɇɋɄɈ ɐȼȿȶȿ)
10.
Даје
се
сагласност
на
Ценовник
ɛɪɨʁ
ɦɟɪɟ садног
2
7,21 ɞɢɧ./ɦ
1. ɐɜɟʄɟ
I ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
49,50
10. Ⱦɚʁɟ
ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɫɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚгодине,
ɛɪɨʁ
6/2ɞɢɧ./ɤɨɦ.
ɨɞ 17.02.2011.
2
материјала
број
6/2
од
17.02.2011.
и то:
108,59 ɞɢɧ./ɦ
2. ɐɜɟʄɟ
88,00 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
ɝɨɞɢɧɟ,
ɢ ɬɨ:II ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
2
0,92 ɞɢɧ./ɦ
3. ɐɜɟʄɟ III ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
165,00
ɞɢɧ./ɤɨɦ.
Ɋɟɞ.
ɐȿɇȺ/ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɋȺȾɇɂ ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ (ɋȿɁɈɇɋɄɈ ɐȼȿȶȿ)
440,75 ɞɢɧ./ɦ3
ɇȺɉɈɆȿɇȺ:
ɛɪɨʁ
ɦɟɪɟ
ɐɜɟʄɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ:
Begonia sp, Tagetes sp, Cineraria sp, Coleus sp, Anthirnnum
ɢɬɞ.
1. Iɐɜɟʄɟ
I ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
49,50 spɞɢɧ./ɤɨɦ.
ɐɜɟʄɟ
II
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ:
Vinca
sp,
Pentas
sp,
Gazania
sp,
Impatienes
sp,
Petunia
sp
ɢɬɞ.
251,86 ɞɢɧ./ɦ3
2. ɐɜɟʄɟ II ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
88,00 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
ɐɜɟʄɟ III ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ: Pelargonium pelatum.
3. ɐɜɟʄɟ III ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
165,00 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
ɇȺɉɈɆȿɇȺ:
1,10 ɞɢɧ./ɦ2
ɍ ɰɟɧɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɐɟɧɨɜɧɢɤɭ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
2
ɐɜɟʄɟ I ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ:
Begonia sp, Tagetes sp, Cineraria sp, Coleus sp, Anthirnnum sp ɢɬɞ.
НАПОМЕНА:
8,14 ɞɢɧ./ɦ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
(ɉȾȼ).
ɐɜɟʄɟ
II
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ:
sp, Pentas sp, GazaniaBegonia
sp, Impatienessp,
sp, Petunia
sp ɢɬɞ. sp,
651,54 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
ЦвећеVinca
I категорије:
Tagetes
ɐɜɟʄɟ III ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ: Pelargonium pelatum.
17.
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Ɋɟɞ.
ɇȺɁɂȼ ɈɉȿɊȺɐɂȳȿ
ɛɪɨʁ
1. Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɤɨɲɟʃɟ ɫɚ
ɝɪɚɛɭʂɚʃɟɦ ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ
- ɪɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
- ɛɥɨɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
- ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
2. Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɤɨɲɟʃɟ
- ɪɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
- ɛɥɨɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
- ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
3. Ƚɪɚɛɭʂɚʃɟ ɬɪɚɜɟ
4. ȳɟɫɟʃɟ ɝɪɚɛɭʂɚʃɟ ɥɢɲʄɚ
5. ȳɟɫɟʃɟ ɝɪɚɛɭʂɚʃɟ ɥɢɲʄɚ ɫɚ ɨɞɜɨɡɨɦ
6. ɋɚɤɭɩʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚɤɚ
ɫɚ ɬɪɚɜʃɚɤɚ ɫɚ ɨɞɧɨɲɟʃɟɦ
7. ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɢ ɧɟɝɚ ɬɪɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɪɭɱɧɚ ɫɟɬɜɚ ɬɪɚɜʃɚɤɚ
ɡɚɥɢɜɚʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ ɝɭɦɟɧɢɦ ɰɪɟɜɨɦ
ɡɚɥɢɜɚʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ ɪɚɫɩɪɫɤɢɜɚɱɟɦ
ɮɪɟɡɨɜɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɬɪɚɜʃɚɤɚ
ɩɪɟɯɪɚʃɢɜɚʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ
ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɢ ɨɞɜɨɡ ɧɟɩɥɨɞɧɟ ɡɟɦʂɟ ɭ ɫɥɨʁɭ ɨɞ 20 ɰɦ
ɧɚɧɨɲɟʃɟ ɯɭɦɭɫɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɝɪɭɛɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɭ ɫɥɨʁɭ ɨɞ 20 ɰɦ (ɭ ɰɟɧɭ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬɚ ɰɟɧɚ ɡɟɦʂɟ)
ɑɢɲʄɟʃɟ ɫɬɚɡɚ
ɉɥɟɜʂɟʃɟ ɤɨɰɤɟ
ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɤɥɭɩɚ
Ɏɚɪɛɚʃɟ ɤɥɭɩɚ
Ⱥɲɨɜʂɟʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ⱥɧɤɟɪɨɜɚʃɟ
ɋɟɱɚ ɫɭɜɨɝ ɢ ɧɟɩɨɠɟʂɧɨɝ ɞɪɜɟʄɚ
- ɨɞ 15 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɞɨ 45 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɞɨ 65 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɩɪɟɤɨ 65 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
15. Ɋɭɱɧɢ ɢɫɤɨɩ ɩɚʃɟɜɚ
- ɞɨ 25 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɞɨ 35 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɞɨ 45 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɞɨ 65 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɩɪɟɤɨ 65 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
8
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ɋɟɞ.
ɇȺɁɂȼ ɈɉȿɊȺɐɂȳȿ
ɛɪɨʁ
16. Ʉɨɩɚʃɟ ɪɭɩɚ
- 50ɯ50ɯ50 ɤɨɦ.
- 70ɯ70ɯ70 ɤɨɦ.
- ɦɚɲɢɧɫɤɨ ɤɨɩɚʃɟ ɪɭɩɚ
17. Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɰɜɟɬʃɚɤɚ
- ɫɚɞʃɚ ɫɟɡɨɧɫɤɨɝ ɰɜɟʄɚ
- ɫɚɞʃɚ ɥɭɤɨɜɢɰɚ ɥɚɥɚ
- ɫɚɞʃɚ ɪɭɠɚ
- ɨɪɟɡɢɜɚʃɟ ɪɭɠɚ
- ɡɚɥɢɜɚʃɟ
- ɨɤɨɩɚɜɚʃɟ
- ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɥɟʁɚ ɡɚ ɫɚɞʃɭ
- ɧɨɜɟ ɥɟʁɟ ɭ ɬɪɚɜʃɚɤɭ
18. ɇɟɝɚ ɲɢɛʂɚ ɢ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
- ɫɚɞʃɚ
- ɨɤɨɩɚɜɚʃɟ

305,50 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
54,30 ɞɢɧ./ɦ2
101,82 ɞɢɧ./ɤɨɦ.

919,60 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
2.343,30 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
3.678,46 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
7.039,07 ɞɢɧ./ɤɨɦ.

Cineraria sp, Coleus sp, Anthirnnum sp итд.
ɍ ɰɟɧɭ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɩɨ ɨɜɨɦ ɐɟɧɨɜɧɢɤɭ
ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ
ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
Цвеће
II ɭɫɥɭɝɚ
категорије:
Vinca
sp, Pentas
sp,
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
Gazania
sp, Impatienes sp, Petunia sp итд.
Цвеће III категорије: Pelargonium
pelatum.
У цену комуналних услуга по овом
Ценовнику није урачунат порез на додату
вредност (ПДВ).
9

360,34 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
814,46 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
11. Даје се сагласност на Ценовник услуга
1.628,90 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
11.
Ⱦɚʁɟ
ɫɟиɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɢ
чишћењa
одвозa уличног
смећа ɭɫɥɭɝɚ
број 6/2ɱɢɲʄɟʃa
од
3.132,52 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
ɛɪɨʁ 6/217.02.2011.
ɨɞ 17.02.2011.
ɝɨɞɢɧɟ,
године,
и то:ɢ ɬɨ:
6.787,12 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
ɐȿɇȺ/ ʁɟɞ. ɦɟɪɟ
81,45 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
163,00 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
137,74 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
5,32 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
4,28 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
26,69 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
21,33 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
4,07 ɞɢɧ./ɦ2
24,99 ɞɢɧ./ɦ2
46,54 ɞɢɧ./ɦ2
106,72 ɞɢɧ./ɦ2
71,17 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
23,26 ɞɢɧ./ɦ2
2

ɊȺȾɇȺ ɋɇȺȽȺ
Ɋɟɞ.
ɊȺȾɇɂɄ
ɛɪ.
1. ɇɄ
2. ɉɄ
3. Ʉȼ
4. ȼɄȼ

ɐȿɇȺ
421,18
533,62
617,70
744,34

ȼɈɁɂɅȺ
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ

ȼɈɁɂɅȺ

Ⱥɧɝɚɠɦɚɧ ɜɨɡɢɥɚ ɫ
ɜɨɡɚɱɟɦ (ɞɢɧ/ɫɚɬ)
ɐȿɇȺ

1. ɇɄ
3. Ʉȼ
2. ɉɄ
4. ȼɄȼ
3. Ʉȼ
4. ȼɄȼ
18.02.2010.

8.
421,18
ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ ɂɆɌ 549
533,62
Ɋɚɞ ɧɚ ɭɬɨɜɚɪɭ ɭɥɢɱɧɨɝ ɫɦɟʄɚ
9.
ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ ɂɆɌ 577
617,70
Ɋɚɞ
ɬɪɚɤɬɨɪɫɤɟ ɤɨɫɢɥɢɰɟ
744,34
SLU@BENI LIST OP[TINE
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ȼɈɁɂɅȺ
ȼɈɁɂɅȺ
Ⱥɧɝɚɠɦɚɧ ɜɨɡɢɥɚ ɫɚ
Ɋɟɞ.
ȼɈɁɂɅȺ
ɜɨɡɚɱɟɦ (ɞɢɧ/ɫɚɬ)
ɛɪɨʁ
Ⱥɧɝɚɠɦɚɧ ɜɨɡɢɥɚ ɫɚ
ɐȿɇȺ
Ɋɟɞ.
ȼɈɁɂɅȺ
ɜɨɡɚɱɟɦ (ɞɢɧ/ɫɚɬ)
ɛɪɨʁ
1. Ɍɪɚɤɬɨɪ ɂɆɌ 549/550
1.437,03ɐȿɇȺ
2. Ɍɪɚɤɬɨɪ ɂɆɌ 577
1.580,70
1. Ɍɪɚɤɬɨɪ ɂɆɌ 549/550
1.437,03
3. Ʉɚɦɢɨɧ ȿɭɪɨ Ɂɟɬɚ
2.834,64
2. Ɍɪɚɤɬɨɪ ɂɆɌ 577
1.580,70
4. Ʉɚɦɢɨɧ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢ
5.117,57
3. Ʉɚɦɢɨɧ ȿɭɪɨ Ɂɟɬɚ
2.834,64
5. Ʉɚɦɢɨɧ ɰɢɫɬɟɪɧɚ
5.659,86
4. Ʉɚɦɢɨɧ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢ
5.117,57
6. Ȼɭɥɞɨɠɟɪ
6.625,23
5. Ʉɚɦɢɨɧ ɰɢɫɬɟɪɧɚ
5.659,86
7.
Ɍɪɚɤɬɨɪɫɤɚ
ɤɨɫɢɥɢɰɚ
4.012,25
6. Ȼɭɥɞɨɠɟɪ
6.625,23
8. Ɇɨɬɨɪɧɚ ɱɢɫɬɢɥɢɰɚ
992,38
7. Ɍɪɚɤɬɨɪɫɤɚ ɤɨɫɢɥɢɰɚ
4.012,25
9. ɊȺȼɈ ɱɢɫɬɢɥɢɰɚ
5.863,33
8. Ɇɨɬɨɪɧɚ ɱɢɫɬɢɥɢɰɚ
992,38
9. ɊȺȼɈ ɱɢɫɬɢɥɢɰɚ
5.863,33
Ɋɟɞ.
ɇȺɁɂȼ ɈɉȿɊȺɐɂȳȿ
ɛɪɨʁ
Ɋɟɞ.
ɇȺɁɂȼ
1. Ɋɭɱɧɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ
ɞɚʃɭɈɉȿɊȺɐɂȳȿ
ɛɪɨʁ
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
1. Ɋɭɱɧɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɞɚʃɭ
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
Ɇɚʃɟɭɩɪʂɚɧɚ
ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
ɋɪɟɞʃɟ
ɭɥɢɰɚ
2.

3.

4.

Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
2. Ɋɭɱɧɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɧɨʄɭ
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
Ɋɭɱɧɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɧɨʄɭ
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
3. Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɞɚʃɭ
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɞɚʃɭ
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
4. Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɧɨʄɭ
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɧɨʄɭ
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
10
Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
Ɇɚʃɟ
ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
5. Ɋɭɱɧɨ ɱɢɲʄɟʃɟ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɤɨɥɨɜɨɡɚ
6.

2.287,07 ɞɢɧ./ɱ

617,70
744,34

2.423,29 ɞɢɧ./ɱ

4.015,20 ɞɢɧ./ɱ
39
2,68 ɞɢɧ./ɦ2
Ɋɚɞ ɬɪɚɤɬɨɪɫɤɟ ɤɨɫɢɥɢɰɟ
11. Ɋɚɞ ɛɭɥɞɨɠɟɪɚ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɢ
6.687,01 ɞɢɧ./ɱ
није Ɋɚɞурачунат
порез на додатну вредност
993,08 ɞɢɧ./ɱ
ɦɨɬɨɪɧɟ ɱɢɫɬɢɥɢɰɟ
12.
0,98 ɞɢɧ./ɦ2
Ɋɚɞ ɦɨɬɨɪɧɟ ɱɢɫɬɢɥɢɰɟ
(ПДВ).
1.055,08 ɞɢɧ./ɱ
Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜɟ ɬɪɢɦɟɪɨɦ
13.
5,63 ɞɢɧ./ɦ2
Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜɟ ɬɪɢɦɟɪɨɦ
12. Даје се сагласност на Ценовник
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɧɭ
услуга
у зимској служби у граду и на одржавању
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).

саобраћајница – насељена места на територији
12. Ⱦɚʁɟ Вршац
ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬброј
ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɭɫɥɭɝɚ
ɭ ɡɢɦɫɤɨʁ ɫɥɭɠɛɢгодине,
ɭ ɝɪɚɞɭ ɢ ɧɚи
општине
6/2 од
17.02.2011.
ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ – ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɛɪɨʁ 6/2
то:
ɨɞ 17.02.2011. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ

Ɉɉɂɋ ȼɈɁɂɅȺ

ɉɪɢɩɪɚɜɧɨɫɬ

ɐȿɇȺ ɞɢɧ./ɱɚɫ
Ⱦɟɠɭɪɫɬɜɨ

Ɋɚɞ

590,00

1.770,00

5.900,00

440,00

1.320,00

4.400,00

340,00

1.020,00

3.400,00

340,00

1.020,00

3.400,00

190,00

570,00

1.900,00

590,00

1.770,00

5.900,00

ɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɁȺ
ɊȿȾɈȼɇȿ ɉɊɂɅɂɄȿ
Ɍɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ + ɩɨɫɢɩɚɱ
1.
ɫɨɥɢ + 2 ɇɄ ɪɚɞɧɢɤɚ
Ɍɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ +
2.
ɩɥɭɝ + ɩɨɫɢɩɚɱ
3.
Ɍɪɚɤɬɨɪ + ɩɥɭɝ + ɩɨɫɢɩɚɱ
ɐȿɇȺ/ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɦɟɪɟ
Ɍɪɚɤɬɨɪ + 2 ɇɄ
4. ɦɟɪɟ
ɐȿɇȺ/ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɪɚɞɧɢɤɚ + ɰɢɤɥɨɧ
5. Ɍɟɪɟɧɫɤɨ ɜɨɡɢɥɨ + ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
3,97 ɞɢɧ./ɦ2
Ɇɚɥɚ ɪɚɞɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ
3,04 ɞɢɧ./ɦ2
6. ɞɢɧ./ɦ2
3,97
2
ɧɚɦɟɧɟ ɡɚ2 ɝɭɪɚʃɟ ɢ ɭɬɨɜɚɪ ɫɧɟɝɚ
2,61 ɞɢɧ./ɦ
3,04 ɞɢɧ./ɦ
ɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɁȺ
2
ȼȺɇɊȿȾɇȿ
ɉɊɂɅɂɄȿ
2,61 ɞɢɧ./ɦ
7.
ȼɨɡɢɥɨ
ɫɚ
ɫɧɟɠɧɢɦ
ɩɥɭɝɨɦ
2,42 ɞɢɧ./ɦ2
8. ȼɨɡɢɥɨ ɡɚ ɨɞɜɨɡ ɫɧɟɝɚ
1,80 ɞɢɧ./ɦ2
2
9. ɞɢɧ./ɦ
Ɋɚɞɧɚ ɦɚɲɢɧɚ
ɡɚ ɭɬɨɜɚɪ ɫɧɟɝɚ
2,42
1,61 ɞɢɧ./ɦ2
10. ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɨ
2 ɜɨɡɢɥɨ ɫɚ ɩɥɭɝɨɦ
1,80 ɞɢɧ./ɦ
11
11. Ɇɚɥɢ ɬɪɚɤɬɨɪ
ɫɚ ɩɥɭɝɨɦ
2

4.400,00
5.900,00
3.400,00
3.400,00
1.400,00

1,61 ɞɢɧ./ɦ

1,75 ɞɢɧ./ɦ2
1,32 ɞɢɧ./ɦ2
1,13 ɞɢɧ./ɦ2
1,03 ɞɢɧ./ɦ2
0,83 ɞɢɧ./ɦ2
0,72 ɞɢɧ./ɦ2
0,45 ɞɢɧ./ɦ2
0,25 ɞɢɧ./ɦ2

ɞɚʃɭ
ɧɨʄɭ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɦɚʃɢɯ ɞɢɜʂɢɯ
ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɭɬɨɜɚɪ ɢ ɨɞɜɨɡ
ɤɚɦɢɨɧɨɦ

3.997,84 ɞɢɧ./ɱ

ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ

2.287,07 ɞɢɧ./ɱ

3.997,84 ɞɢɧ./ɱ
Ɋɚɞ ɧɚ ɭɬɨɜɚɪɭ ɭɥɢɱɧɨɝ ɫɦɟʄɚ ɤɚɦɢɨɧɨɦ
Ɋɚɞ ɧɚ ɭɬɨɜɚɪɭ ɭɥɢɱɧɨɝ ɫɦɟʄɚ
8.
2.287,07 ɞɢɧ./ɱ
ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ ɂɆɌ 549
Ɋɚɞ ɧɚ ɭɬɨɜɚɪɭ ɭɥɢɱɧɨɝ ɫɦɟʄɚ
9.
2.423,29 ɞɢɧ./ɱ
ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ ɂɆɌ 577
4.015,20 ɞɢɧ./ɱ
Ɋɚɞ ɬɪɚɤɬɨɪɫɤɟ ɤɨɫɢɥɢɰɟ
10.
2,68 ɞɢɧ./ɦ2
Ɋɚɞ ɬɪɚɤɬɨɪɫɤɟ ɤɨɫɢɥɢɰɟ
11. Ɋɚɞ ɛɭɥɞɨɠɟɪɚ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɢ
6.687,01 ɞɢɧ./ɱ
993,08 ɞɢɧ./ɱ
Ɋɚɞ ɦɨɬɨɪɧɟ ɱɢɫɬɢɥɢɰɟ
12.
0,98 ɞɢɧ./ɦ2
Ɋɚɞ ɦɨɬɨɪɧɟ ɱɢɫɬɢɥɢɰɟ
1.055,08 ɞɢɧ./ɱ
Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜɟ ɬɪɢɦɟɪɨɦ
13.
5,63 ɞɢɧ./ɦ2
Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜɟ ɬɪɢɦɟɪɨɦ
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɧɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
7.

У цене комуналних услуга из ове тачке

12. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɭɫɥɭɝɚ ɭ ɡɢɦɫɤɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɝɪɚɞɭ ɢ ɧɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ – ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɛɪɨʁ 6/2
ɨɞ 17.02.2011. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
Ɋɟɞ.
ɐȿɇȺ ɞɢɧ./ɱɚɫ

Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ

Ɉɉɂɋ ȼɈɁɂɅȺ
2

1,75 ɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
ɞɢɧ./ɦ
ɁȺ
1,32 ɊȿȾɈȼɇȿ
ɞɢɧ./ɦ2 ɉɊɂɅɂɄȿ
2
Ɍɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ
+ ɩɨɫɢɩɚɱ
1,13
1. ɞɢɧ./ɦ

ɫɨɥɢ + 2 ɇɄ ɪɚɞɧɢɤɚ
2. Ɍɪɚɤɬɨɪ + ɩɥɭɝ
3. Ɍɟɪɟɧɫɤɨ ɜɨɡɢɥɨ + ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
4. Ȼɭɥɞɨɠɟɪ
1,03
ɞɢɧ./ɦ2

0,83 ɞɢɧ./ɦ2
0,72 ɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
ɞɢɧ./ɦ2
ɁȺ

ɉɪɢɩɪɚɜɧɨɫɬ

ɐȿɇȺ ɞɢɧ./ɱɚɫ
Ⱦɟɠɭɪɫɬɜɨ

Ɋɚɞ

590,00

1.770,00

5.900,00

340,00
190,00
340,00

1.020,00
570,00
1.020,00

3.400,00
1.900,00
3.400,00

ȼȺɇɊȿȾɇȿ ɉɊɂɅɂɄȿ
Ɍɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ + ɩɨɫɢɩɚɱ
5.
5.900,00
ɫɨɥɢ + 2 ɇɄ ɪɚɞɧɢɤɚ
6. Ɍɪɚɤɬɨɪ + ɩɥɭɝ
3.400,00
7. Ȼɭɥɞɨɠɟɪ
3.400,00
8. Ɋɚɞɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɡɚ ɭɬɨɜɚɪ ɫɧɟɝɚ
5.900,00
ɍ ɰɟɧɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɐɟɧɨɜɧɢɤɭ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).

У цену комуналних услуга по овом
II
Ценовнику није урачунат
порез на додату
ɐɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ, ɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɜɢɦ Ɋɟɲɟʃɟɦ ɞɚɬɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ,
вредност
(ПДВ).
ɩɪɢɦɟʃɢɜɚʄɟ ɫɟ ɩɨɱɟɜ ɨɞ ɧɚɪɟɞɧɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ.
III
II
Ɉɜɨ Ɋɟɲɟʃɟ ɛɢʄɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨ ɭ "ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ".

Цене комуналних услуга, на које је овим
Решењем дата сагласност, примењиваће се почев
Ȼɪɨʁ: 38-2/2011-III-01
ɉɊȿȾɋȿȾȺȼȺȳɍȶɂ
од
наредног
дана од дана објављивања.
Ⱦɚɬɭɦ:
18.02.2011.ɝɨɞɢɧɟ
ɈɉɒɌɂɇɋɄɈȽ ȼȿȶȺ
ȼɪɲɚɰ, Ɍɪɝ ɩɨɛɟɞɟ 1

ɑɟɞɨɦɢɪ ɀɢɜɤɨɜɢʄ,ɫ.ɪ
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III
Ово Решење биће објављено у “Службеном
листу Општине Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Broj:38-2/2011-III-01
Datum: 18.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJ]I
OP[TINSKOG VE]A

Чедомир Живковић, с.р.

2.

На основу члана 46. Закона о ветеринарству
(“Службени гласник РС” бр. 91/2005 и 30/2010),
члана 67. Закона о добробити животиња
(“Службени гласник РС” бр. 41/2009), члана 2.
Закона о потврђивању Европске конвенције о
заштити кућних љубимаца (“Службени гласник
РС” – Међународни уговори бр. 1/2010), члана
49. тачка 7. Статута општине Вршац (“Службени
лист општине Вршац”, бр. 10/2008 и 13/2010) и
члана 31. став 5. Пословника Општинског већа
Општине Вршац (“Службени лист општине
Вршац” бр. 10/2008), Општинско веће Општине
Вршац, на седници одржаној дана 14. фебруара
2011. године,  донело је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ ЗООХИГИЈЕНСКЕ И
КАРАНТИНСКЕ СЛУЖБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и
начин рада зоохигијенске и карантинске службе
за хватање и чување паса на територији општине
Вршац.
Члан 2.
Послове хватања паса и мачака и уклањање
лешева тих животиња са јавних површина врши
зоохигијенска служба Општине Вршац.
1.  УКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВА УГИНУЛИХ
ЖИВОТИЊА
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Члан 3.
Лешеве    угинулих   животиња
зоохигијенска служба уклања на основу:
- Пијава грађана,
- Пријава других институција, правних
лица или удружења грађана,
- Личног сазнања хигијеничара.
Члан 4.
По сазнању или пријави о угинулој
животињи која се налази ван коловоза,
зоохигијенска служба обавештава ветеринарску
станицу којој су поверени послови у
прихватилишту, како би се отклонила сумња на
евентуалну заразну болест.
Поступак уклањања је следећи:
1. При поласку убележити почетну
километражу возила у путни налог.
2. На самом месту где се налази
леш, фотографисати место и сам леш ради
препознавања локације.
3. Ако је леш на локацији насељеног места
узети податке да ли је животиња обележена, да ли
постоји сазнање да је власник бацио животињу
и ко је власник, видети да ли на животињи има
било каквих озледа или траума и све то унети
у образац за уклањање лешева угинулих или
згажених животиња.
4. Рукавицама за једнократну употребу
леш ставити у за то намењену ПВЦ врећу где
треба убацити и рукавице изврнуте наопачке, а
онда врећу затворити и обезбедити од просипања
евентуално присутних телесних течности.
5. Руке хватача који су учествовали у
уклањању леша дезинфиковати.
6. Место    налажења леша такође
попрскати дезинфицијенсом.
7. Леш транспортовати до ЈАМЕ
ГРОБНИЦЕ У ЈАБЛАНЦИ (ова јама је предвиђена
за уклањање лешева за кућне љубимце).
8. Извршити дезинфекцију возила и
опреме.
9. Уписати завршну километражу.
          10. Предати документацију запосленом у
прихватилишту ради евидентирања података.
Уколико се животиња налази на коловозу и
очигледно је страдала услед налетања возила,
хигијеничари спроводе поступак уклањања без
обавештавања ветеринара.
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2.  ПОСТУПАЊЕ ПРИ ХВАТАЊУ ПАСА
И      МАЧАКА У НАСЕЉЕНИМ   МЕСТИМА
Члан 5.
Сваки пас који се налази на улици без
пратиоца, на основу Одлуке о држању домаћих
животиња, предмет је рада зоохигијенске
службе.
Пси и мачке се хватају :
- на основу пријава грађана,
- на основу пријава других служби,
организација или удружења грађана,
- на основу сазнања службе (патрола
градом).
Сам поступак хватања је следећи:
1. Полазак и уписивање полазне
километраже.
2. Уочавање и лоцирање пса или паса и
одабир редоследа хватања.
3. Примамљивање храном од стране
једног хватача.
4. Обилазак пса са задње стране од других
хватача са мрежама и хватање пса
5. Убацивање пса у транспортно средство.
ВАЖНО: У предходним поступцима
пас се ни у ком случају не сме злостављати,
вући, ударати ако побегне из мреже, хватати
за екстремитете или на било који други начин
злостављати.
Члан 6.
Код изузетно агресивних паса или изузетно
неповерљивих, које је немогуће намамити или
ухватити без озлеђивања или мучења применити
анестетик у виду стрелица из дуваљки.
Члан 7.
Исти поступак примењује се код хватања
мачака луталица.
3.   ПОСТУПАЊЕ ПРИ ХВАТАЊУ
ПОЛУДИВЉИХ ПАСА И МАЧАКА ВАН
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
Члан 8.
Због отежаног приласка полудивљим
псима и мачкама у пољу ван насељеног места,
хигијеничари користе средстава за омамљивање
и успављивање и поступак је следећи:
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Прво покушати стандардну процедуру
хватања,
а уколикото није могуће, поступити на следећи
начин:
1. Лоцирање пса или чопора паса.
2. Прилажење на што мању удаљеност.
3. Обезбеђивање сигурности поготка
стрелицом са анестезијом.
4. Праћење животиње до пуног дејства
анестетика.
5. Убацивање пса у транспортно
средство.
Члан 9.
Исти поступак примењује се и код
хватања мачака луталица.
4.   ПОСТУПАЊЕ ПРИ ДОЛАСКУ У
СМЕШТАЈНИ ПРОСТОР
Члан 10.
Пре смештаја, псе проверити читачем
микрочипова, фотографисати и повезати
фотодокументацију са пропратним писаним
актом.
Псе са микрочипом сместити у посебан
кавез.
Уколико је пас ухваћен на основу пријаве
да је ујео неко лице, такође се смешта у посебан
кавез у циљу посматрања.
Остале
псе
класирати
према
агресивности.
Члан 11.
Ако постоји власник нађен по микрочипу,
комунална инспекција га позива да преузме свог
пса и њему се наплаћују трошкови зоохигијене
за хватање, превоз и чување његовог пса по
важећем ценовнику.
Уколико се појави власник и затражи
пса који није микрочипован, исти се упућује
у комуналну инспекцију ради сачињавања
записника и налагања мере обавезног
обележавања пса у складу са Одлуком о држању
домаћих животиња.
Зоохигијенска служба враћа пса власнику
уз доказ о уплати трошкова из става 1. овог члана
и примерак записника инспекције.
Члан 12.
Остале псе чувати најмање три дана
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уколико се из других разлога  не наложи другачије
(од стране ветеринарске инспекције).
Члан 13.
После истека рока и одвајања агресивних
паса, преостале псе стерилисати, вакцинисати
против беснила, обележити ушним маркицама
(ради препознавања и спречавања поновног
хватања), третирати у постоперативном току 3-5
дана и вратити на место хватања
Агресивне псе нешкодљиво уклонити на
хуман начин (еутаназијом).
Приликом хватања паса који нису
агресивни и љубимци су станара неке зграде
(што треба нагласити у протоколу за хватање),
на лицу места објаснити станарима да ће се
ухваћени пас после третмана вратити на локацију
са које је ухваћен.
Члан 14.
У предвиђеном року преко јавних гласила
или на други пригодан начин покушати са
удомљавањем ухваћених паса.
Члан 15.
Псима у смештајном објекту обезбедити
чишћење кавеза најмање 2 пута дневно,
храњење најмање једном дневно (млађим псима
и штенцима више пута), довољно воде за пиће и
здравствену негу.
Члан 16.
Поступак при враћању паса на место
хватања:
1. Пса на безбедан и хуман начин извадити
из приколице и пустити.
2. У исто време фотографисати пуштање
што ће затворити досије ухваћеног пса.
5. КАРАНТИН
СМЕШТАЈ

И

КАРАНТИНСКИ

Члан 17.
Карантин и карантински смештај организује
се на основу писменог решења Републичког
ветеринарског инспектора и на основу
Правилника о смештају и надзору за животиње
сумњиве на болест беснила.
6. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу даном
објављивања у “Службеном листу општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Broj:110-2/2011-III-01
Datum: 14.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJ]I
OP[TINSKOG VE]A

Чедомир Живковић, с.р.

3.
Општинско веће Општине Вршац, на
основу члана 26. став 3. Одлуке о држању
домаћих животиња (``Сл. лист Општине
Вршац`` бр. 2/2007, 1/2010 и 2/2010), члана 49.
тачка 12. Статута Општине Вршац (``Сл. лист
Општине Вршац`` бр. 10/2008 и 13/2008) и члана
39. став 3. Пословнка Општинског већа (``Сл.
лист Општине Вршац`` 10/2008), на седници
одржаној 14. фебруара 2011. године, поводом
утврђивања Ценовника трошкова хватања,
превоза и смештаја паса без надзора, донело је
ЦЕНОВНИК
ТРОШКОВА ХВАТАЊА, ПРЕВОЗА И
СМЕШТАЈА
ПАСА БЕЗ НАДЗОРА
I
1. Хватање ....................... 2.000,00 динара
2. Превоз до прихватилишта из   насељених
места – по километру ..................... 15,00 динара
3. Чување по дану .......... ..300,00 динара.
II
Овај Ценовник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ``Службеном листу
Општине Вршац``.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Broj:06.2-2/2011-III-01
Datum: 14.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJ]I
OP[TINSKOG VE]A

Чедомир Живковић, с.р.

18.02.2010.
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II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1. Решење  о давању сагласности на ценовнике комуналних услуга
2. Правилник о раду зоохигијенске и карантинске службе
3. Ценовник трошкова хватања, превоза и смештаја паса без надзора

Str.
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