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1.

На основу члана 13. став 2 и 3. и члана 88.
став 2. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС» бр. 129/07) и члана 95. Статута
општине Вршац («Службени лист општине
Вршац» бр. 10/08 и 13/08) Скупштина општине
Вршац на седници одржаној 28.07.2011. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, РЕПУБЛИКА
СРБИЈА СА ОПШТИНОМ РЕШИЦА,
РЕПУБЛИКА РУМУНИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком   успоставља се сарадња
Општине Вршац,  њених органа и служби као и
предузећа, установа и других организација чији
је оснивач Општина Вршац, Република Србија са
општином Решица, Република Румунија и њеним
органима, службама и другим организацијама,  у
складу са Законом.
Члан 2.
Сарадња општина, њених органа, односно
организација и других установа  из члана 1. ове
одлуке, оствариваће се у свим областима од
заједничког интереса за обе јединице локалне
самоуправе, а нарочито у зближавању својих
житеља упознавањем њихових историскокултурних баштина, успостављањем сарадње
у области уметности, спорта, туризма,
образовања, социјалне заштите као и развојем
комплементарних привредних капацитета.
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Члан 3.
Овлашћује се Председник општине
Вршац да у име општине Вршац, Република
Србија закључи Протокол о сарадњи са општином
Решица, Република Румунија.
Члан 4.
Средства за реализацију међународне
сарадње из ове Одлуке, обезбеђена су у буџету
општине Вршац.
Члан 5.
На ову Одлуку, у складу са Законом,
прибавља се сагласност Владе Републике
Србије.
Члан 6.
Ова Одлука се објављује се у «Службеном
листу општине Вршац» по добијању сагласности
Владе Републике Србије, а ступа на снагу 8. дана
од дана њеног објављивања.
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2. Даје се сагласност на Ценовник
димничарских услуга број 6/1 од 30.01.2012.
године, и то:
2

Општинско веће Општине Вршац, на
седници одржаној 07. фебруара 2012. 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 Општине Вршац ("Сл. лист општине
Вршац", бр. 10/2008 и 13/2008) и члана 31. став
3. Пословника Општинског већа ("Сл. лист
општине Вршац" бр. 10/2008), након разматрања
захтева ДП "Други октобар" број 167/12 од
31.01.2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИКЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ, ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ 08. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 28. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɢ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɞ
ɨɩɲɬɟɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ("ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ" ɛɪ. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 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 Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ("ɋɥ. ɥɢɫɬ
ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ", ɛɪ. 10/2008 ɢ 13/2008) ɢ ɱɥɚɧɚ 31. ɫɬɚɜ 3. ɉɨɫɥɨɜɧɢɤɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɝ
ɜɟʄɚ ("ɋɥ. ɥɢɫɬ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ" ɛɪ. 10/2008), ɧɚɤɨɧ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɡɚɯɬɟɜɚ Ⱦɉ "Ⱦɪɭɝɢ
ɨɤɬɨɛɚɪ" ɛɪɨʁ 167/12 ɨɞ 31.01.2012. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɧɨɫɢ

I
1. Даје се сагласност на Ценовник
комуналних услуга број
6/1 од 30.01.2012.
I
1. Ⱦɚʁɟ ɫɟиɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
године,
то: ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 6/1 ɨɞ 30.01.2012.

Ɋȿɒȿȵȿ
Ɉ ȾȺȼȺȵɍ ɋȺȽɅȺɋɇɈɋɌɂ ɇȺ ɐȿɇɈȼɇɂɄȿ ɄɈɆɍɇȺɅɇɂɏ ɍɋɅɍȽȺ

ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
Ɋɟɞ. ɛɪ.

1.

2.

3.

4.

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,

ɐȿɇȺ

34,83 ɞɢɧ.
52,10 ɞɢɧ.
90,56 ɞɢɧ.
16,98 ɞɢɧ.
29,74 ɞɢɧ.
43,16 ɞɢɧ.
6,09 ɞɢɧ.
10,50 ɞɢɧ.
21,40 ɞɢɧ.

ɬɨɩɥɨɜɨɞɚ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚ

Ɉɉɂɋ
ɐȿɇȺ
ɁȺ ɊȺȾɇȿ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȿ:
1.
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (6 x ɝɨɞɢɲʃɟ) ɫɚ
2
ɩɚʂɟʃɟɦ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
122,48 ɞɢɧ.
2.
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦɨɜɨɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɝɪɟʁɚʃɟ
122,48 ɞɢɧ.
ɐȿɇȺ
ɁȺ ȾɈɆȺȶɂɇɋɌȼȺ: Ɉ ɉ ɂ ɋ
ɁȺ
ɊȺȾɇȿ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȿ:
3.
ɑɢɲʄɟʃɟ
ɞɢɦʃɚɤɚ
(ɬɟɱɧɚ ɢ ɝɚɫɨɜɢɬɚ ɝɨɪɢɜɚ)
1.
ɑɢɲʄɟʃɟ
ɞɢɦʃɚɤɚ
(6 x ɝɨɞɢɲʃɟ)
2 x ɝɨɞɢɲʃɟ
ɫɩɚʂɢɜɚʃɟɦ
(ɧɚɩɥɚɬɚɫɚɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
40,56 ɞɢɧ.
ɩɚʂɟʃɟɦ
1 ɤɨɦɚɞ)6 x ɝɨɞɢɲʃɟ
122,48 ɞɢɧ.
4.
ɑɢɲʄɟʃɟ (ɧɚɩɥɚɬɚ
ɞɢɦʃɚɤɚɦɟɫɟɱɧɨ
(ɱɜɪɫɬɚ ɝɨɪɢɜɚ)
2.
ɑɢɲʄɟʃɟ
ɞɢɦɨɜɨɞɧɢɯ
ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɝɪɟʁɚʃɟ
122,48
ɫɚ ɩɚʂɟʃɟɦ
(ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ
1 ɤɨɦɚɞ)
40,56 ɞɢɧ.
ɁȺ ȾɈɆȺȶɂɇɋɌȼȺ:
ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɧɚ (ɬɟɱɧɚ
ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɞɢɦɧɢɱɚɪɫɤɢɯ
3.3. Ⱦɚʁɟ
ɑɢɲʄɟʃɟ
ɞɢɦʃɚɤɚ
ɢ ɝɚɫɨɜɢɬɚ
ɝɨɪɢɜɚ) ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 6/1 ɨɞ
30.01.2012. 2ɝɨɞɢɧe,
ɢ ɬɨ: ɫɩɚʂɢɜɚʃɟɦ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
x ɝɨɞɢɲʃɟ
40,56 ɞɢɧ.
Ɋ.ɛ. ɭɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɱɜɪɫɬɚ ɝɨɪɢɜɚ) 6 x ɝɨɞɢɲʃɟ
ɐȿɇȺ
4.
Ɉɉɂɋ
ɮɢɫɤ.ɤ.ɫɚ ɩɚʂɟʃɟɦ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
ɭ ɞɢɧ.
40,56
ɞɢɧ.
ɑɢɲʄɟʃɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ
409
71,64
ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ
ɪɟɞ. ɨɛɢɥɚɡɚɤ
3. Ⱦɚʁɟ ɫɟ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɡɝɪɚɞɚɦɚ
ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɞɢɦɧɢɱɚɪɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 6/1 ɨɞ
30.01.2012.
ɢ ɬɨ: ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ
410 ɝɨɞɢɧe,
Ɉɛɢɥɚɡɚɤ
292,05
Ɋ.ɛ. ɭ
ɐȿɇȺ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯɈɞɢɦʃɚɤɚ
ɉ ɂ ɋ ɧɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ
411
26,89
ɮɢɫɤ.ɤ.
ɭ ɞɢɧ.
ɡɝɪɚɞɚɦɚ (ɪɟɞɨɜɧɨ) ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
ɑɢɲʄɟʃɟ
ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ
ɞɢɦʃɚɤɚ
ɧɚ
412
ɉɨ ɩɨɡɢɜɭ ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
53,73
409
71,64
ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ
ɡɝɪɚɞɚɦɚ
ɪɟɞ. ɨɛɢɥɚɡɚɤ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɡɢɞɧɢɯ
ɩɪɨɞɭɠɧɢɯ
ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ –
413
53,73
410
Ɉɛɢɥɚɡɚɤ
ɩɨ
ɩɨɡɢɜɭ
292,05
ɤɚɧɚɥɚ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ
ɑɢɲʄɟʃɟ
ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ
ɞɢɦʃɚɤɚ
ɧɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ
414
ɉɚʂɟʃɟ
ɞɢɦʃɚɤɚ
ɧɚ
ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ
ɡɝɪɚɞɚɦɚ
291,84
411
26,89
ɡɝɪɚɞɚɦɚ (ɪɟɞɨɜɧɨ) ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
415
ɇɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɰɟɧɭ + ɧɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
48,83
412
ɉɨ ɩɨɡɢɜɭ ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
53,73
ɉɪɟɝɥɟɞ ɧɨɜɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɧɨɜɨɫɚɝɪɚɻɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ) ɫɚ
416
1.079,54
ɑɢɲʄɟʃɟ
ɡɢɞɧɢɯ
ɩɪɨɞɭɠɧɢɯ
ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ
–
ɢɡɞɚɜɚʃɟɦ ɚɬɟɫɬɚ ɨ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢ
413
53,73
ɤɚɧɚɥɚ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ
417
ȼɚɻɟʃɟ ɱɚɻɢ ɢɡ ɞɢɦʃɚɤɚ
71,64
414
ɉɚʂɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ
291,84
418
Ɉɞɝɭɲɢɜɚʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɝɧɟɡɞɚ, ɲɭɬ ɢ ɞɪ)
145,05
415
ɇɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɰɟɧɭ + ɧɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
48,83
Ɋɟɞɨɜɚɧ ɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɢɦʃɚɤɚ ɡɚ ɝɚɫɧɭ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɭ
419
1.079,54
ɉɪɟɝɥɟɞ
ɧɨɜɢɯ
ɞɢɦʃɚɤɚ
(ɧɨɜɨɫɚɝɪɚɻɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ) ɫɚ
ɢ ɨɛɚɜɟɡɧɨ
ɢɡɞɚɜɚʃɟ
ɚɬɟɫɬɚ
416
1.079,54
ɢɡɞɚɜɚʃɟɦ
ɚɬɟɫɬɚ
ɨ
ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
ɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɢ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ ɡɚ ɤɨɬɥɨɜɟ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɧɚ:
655,29
417
ȼɚɻɟʃɟ
ɢɡ ɞɢɦʃɚɤɚ
71,64
420
- ɱɜɪɫɬɨɱɚɻɢ
ɝɨɪɢɜɨ
418
Ɉɞɝɭɲɢɜɚʃɟ
ɞɢɦʃɚɤɚ (ɝɧɟɡɞɚ, ɲɭɬ ɢ ɞɪ)
145,05
421
- ɝɚɫ
457,72
Ɋɟɞɨɜɚɧ
ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɢɦʃɚɤɚ ɡɚ ɝɚɫɧɭ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɭ
ɑɢɲʄɟʃɟɝɨɞɢɲʃɢ
ɤɨɬɥɨɜɚ ɧɚ:
419
1.079,54
1.999,86
ɢ
ɨɛɚɜɟɡɧɨ
ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɚɬɟɫɬɚ
422
- ɱɜɪɫɬɨ
ɝɨɪɢɜɨ
ɑɢɲʄɟʃɟ
ɞɢɦʃɚɤɚ
ɡɚ
ɤɨɬɥɨɜɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ
ɝɪɟʁɚʃɚ
ɧɚ:
423
- ɬɟɱɧɨ ɝɨɪɢɜɨ
1.634,61
655,29
420
- ɱɜɪɫɬɨ ɝɨɪɢɜɨ
424
- ɝɚɫ
1.280,14
421
- ɝɚɫ
457,72
ɋɜɢ ɪɚɞɨɜɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɰɟɧɨɜɧɢɤɨɦ ɢ
425
569,34
ɑɢɲʄɟʃɟ
ɧɚ:
ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɟ ɤɨɬɥɨɜɚ
ɦɨɝɭ ɩɨɞɦɢɪɢɬɢ
ɧɚɩɥɚʄɭʁɭ ɫɟ ɩɨ ɱɚɫɭ
1.999,86
422
- ɱɜɪɫɬɨ ɝɨɪɢɜɨ
426
Ⱦɢɦɨɜɧɟ ɰɟɜɢ
13,47
423
- ɬɟɱɧɨ ɝɨɪɢɜɨ
1.634,61
427
Ⱦɢɦʃɚɤ ɨɞ ɪɨɲɬɢʂɚ
1.999,88
424
- ɝɚɫ
1.280,14
428
ɑɢɲʄɟʃɟ ɪɨɲɬɢʂɚ
4.164,41
ɋɜɢ ɪɚɞɨɜɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɰɟɧɨɜɧɢɤɨɦ ɢ
425
569,34
429
Ɂɚ ɫɜɟ
ɜɚɧ ȼɪɲɰɚ ɧɚɩɥɚʄɭʁɭ
ɧɚɩɥɚʄɭʁɟ ɫɟ
53,72
ɤɨʁɢ
ɫɟɩɨɡɢɰɢʁɟ
ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɞɦɢɪɢɬɢ
ɫɟ ɞɨɞɚɬɧɨ
ɩɨ ɱɚɫɭ ɩɪɟɜɨɡ
ɍ426
ɰɟɧɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɰɟɧɨɜɧɢɤɭ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
Ⱦɢɦɨɜɧɟ ɰɟɜɢ
13,47
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
427(ɉȾȼ).
Ⱦɢɦʃɚɤ ɨɞ ɪɨɲɬɢʂɚ
1.999,88

3. Даје се сагласност на Ценовник
димничарских услуга број 6/1 од 30.01.2012.
годинe, и то:

4. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɩɨɝɪɟɛɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 6/1 ɨɞ
428
ɑɢɲʄɟʃɟ ɪɨɲɬɢʂɚ
4.164,41
30.01.2012. ɝɨɞɢɧe, ɢ ɬɨ:

429
Ɂɚ ɫɜɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɜɚɧ ȼɪɲɰɚ ɧɚɩɥɚʄɭʁɟ ɫɟ ɞɨɞɚɬɧɨ ɩɪɟɜɨɡ
53,72
ɍ ɰɟɧɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɰɟɧɨɜɧɢɤɭ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).

У цену комуналних услуга по овом

4. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɩɨɝɪɟɛɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 6/1 ɨɞ
ценовнику
није урачунат порез на додату
30.01.2012.
ɝɨɞɢɧe, ɢ ɬɨ:

вредност (ПДВ).

2

- ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɨ ɦ
22,40 ɞɢɧ.
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ2
16,86 ɞɢɧ.
5.
ɂɁɇɈɒȿȵȿ ɋɆȿȶȺ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɨ ɦ2
11,35 ɞɢɧ.
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2 ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
1,16 ɞɢɧ.
2
- ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɚ ɩɨ ɦ
6,54 ɞɢɧ.
2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
0,27 ɞɢɧ.
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ2
4,32 ɞɢɧ.
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2 ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
0,44 ɞɢɧ.
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɭ ɜɢɲɟɫɩɪɚɬɧɢɰɚɦɚ ɩɨ ɦ2
4,32 ɞɢɧ.
2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
0,44 ɞɢɧ.
2
- ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɫɦɟʄɚ ɢɡ ɤɢɨɫɤɚ ɞɨ 60 ɦ
697,77 ɞɢɧ.
2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ – ɤɢɨɫɰɢ ɞɨ 60 ɦ
70,39 ɞɢɧ.
ɍ ɰɟɧɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɐɟɧɨɜɧɢɤɭ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
2. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɞɢɦɧɢɱɚɪɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 6/1 ɨɞ
30.01.2012. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:

У цену комуналних услуга по овом
Ценовнику није урачунат порез на додату
вредност (ПДВ).

4. Даје се сагласност на Ценовник
погребних услуга број 6/1 од 30.01.2012. годинe,
и то:

(ɩɨ ɦ )

ɆɅȿɑɇȺ ɉɂȳȺɐȺ

ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ (ɩɨ ɦ')
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ ɫɚ ɜɢɬɪɢɧɨɦ
(ɩɨ ɦ')
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ ɫɚ ɪɚɫɯɥ.
ȼɢɬɪɢɧɨɦ (ɩɨ ɦ')

07.02.2012.

40,00

966,00

135,00

3.650,00

ɞɢɧ/ɦ'

55,00

1.256,00

180,00

4.860,00

ɞɢɧ/ɦ'

270,00

7.300,00

ɞɢɧ/ɦ'

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR.80,00
1/2012
1.933,00
ɉɪɨɞɚʁɚ ɫɚ ɬɪɚɤɬɨɪɫɤɟ
ɩɪɢɤɨɥɢɰɟ, ɤɨɦɛɢ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɢɡ ɤɚɦɢɨɧɚ ɞɨ 5ɬ

3

Ɋɟɞ.
ɐȿɇȺ
Ɉɉɂɋ
ɛɪɨʁ
ɭ ɞɢɧ.
1. Ɂɚɤɭɩ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɪɚɤɭ - ɝɪɨɛɧɢɰɭ
ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɬɪɭ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɦ – ɝɨɞɢɲʃɟ
92,35
2. Ƚɨɞɢɲʃɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɝɪɨɛʂɚ
271,93
- ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɝɪɨɛɧɨɦ ɦɟɫɬɭ - ɪɚɤɚ
554,11
- ɡɚ ɝɪɨɛɧɢɰɭ
3. Ʉɨɩɚʃɟ ɪɚɤɟ
5.573,19
Ɂɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɪɚɤɟ
2.321,63
4. Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
4.644,55
Ɂɚɬɜɚɪɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
2.321,63
5. ɉɪɟɧɨɫ ɩɨɝ. ɤɨɥɢɰɢɦɚ ɨɞ ɤɚɩɟɥɟ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɫɚɯɪɚɧɟ
616,86
6. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɡɚ ʁɟɞɚɧ ɦɟɫɟɰ
616,86
7. ɑɢɲʄɟʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɢ ɪɚɡɦɟɲɬɚʁ ɫɚɧɞɭɤɚ
- ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɫɚɧɞɭɤɭ
4.684,68
8. ɋɚɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ
ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɫɭɞɢʁɟ ɩɨ 1 ɱɨɜɟɤɭ ɡɚ 1 ɫɚɬ
4.684,68
9. ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɚɞ ɧɚ ɟɤɫɯɭɦɚɰɢʁɢ
- ɢɡ ɪɚɤɟ
13.004,97
- ɢɡ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
8.681,11
10. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɚɩɟɥɟ ɞɧɟɜɧɨ
2.177,99
11. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɯɥɚɞʃɚɱɟ ɩɨ 1 ɱɚɫɭ
91,08
12. ɋɤɢɞɚʃɟ ɪɚɦɚ
2.177,99
- ɋɤɢɞɚʃɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
1.333,98
- ɋɤɢɞɚʃɟ ɩɥɨɱɟ
1.333,98
13. ɍɧɨɲɟʃɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ ɭ ɤɚɩɟɥɭ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰɚ
2.177,99
14. ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɝɪɨɛʂɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɬɪɟʄɢɯ ɥɢɰɚ
- ɂɡɪɚɞɚ ɪɚɦɚ ɡɚ ʁɟɞɧɨ ɝɪɨɛɧɨ ɦɟɫɬɨ
1.3 33,98
- ɂɡɪɚɞɚ ɪɚɦɚ ɡɚ ɞɜɚ ɝɪɨɛɧɚ ɦɟɫɬɚ
2.177,72
- Ɉɛɥɚɝɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɫɚ ɬɟɪɚɰɨɦ ɢ ɦɟɪɦɟɪɨɦ
3.039,42
- Ɇɨɧɬɢɪɚʃɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
2.177,72
15. ɍɫɥɭɝɟ ɩɪɟɜɨɡɚ:
- ɨɞ ɤɭʄɟ, ɛɨɥɧɢɰɟ, ɞɨ ɤɚɩɟɥɟ (ɥɨɤɚɥ)
2.177,72
- ɩɪɟɤɨ 40 ɤɦ ɩɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ 50%
68,08
ɨɞ ɰɟɧɟ ɛɟɧɡɢɧɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ
- ɡɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
- ɧɨɜɨ ɝɪɨɛɧɨ ɦɟɫɬɨ
2.586,26
- ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɟ ɝɪɨɛɧɨɝ ɦɟɫɬɚ
7.796,21
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
У цене комуналних услуга из ове тачке

није
урачунат
порез
додату
вредност
5. Ⱦɚʁɟ
ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɧɚ на
ɐɟɧɨɜɧɢɤ
ɩɢʁɚɱɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ (ПДВ).
ɛɪɨʁ 6/1 ɨɞ
30.01.2012. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
5. Даје се сагласност на Ценовник
пијачних услуга број 6/1 од 30.01.2012. године,
4
и то:
ɁȿɅȿɇȺ ɉɂȳȺɐȺ
ɊȿɁȿɊȼȺɐɂȳȺ

ɞɧɟɜɧɚ
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ + ɩɥɚɬɨ
2

Ȼɨɤɫ ɢɥɢ ɩɥɚɬɨ (ɩɨ ɦ )
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ – ɰɜɟʄɟ
ɉɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɫɚ ɡɟɦʂɟ
ɠɢɜ, ɞɨɦ. ɠɢɜɨɬ. ɢ ɞɪ.(ɩɨ ɦ2)
Ɂɚɤɭɩ ɦɚɝɚɰɢɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
(ɩɨ ɦ2)
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ (ɩɨ ɦ')
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ ɫɚ ɜɢɬɪɢɧɨɦ
(ɩɨ ɦ')
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ ɫɚ ɪɚɫɯɥ.
ȼɢɬɪɢɧɨɦ (ɩɨ ɦ')
ɉɪɨɞɚʁɚ ɫɚ ɬɪɚɤɬɨɪɫɤɟ
ɩɪɢɤɨɥɢɰɟ, ɤɨɦɛɢ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɢɡ ɤɚɦɢɨɧɚ ɞɨ 5ɬ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɢɡ ɤɚɦ. ɉɪɟɤɨ 5ɬ
ɉɚɪɤɢɧɝ – ɩɭɬɧɢɱɤɨ ɜɨɡɢɥɨ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɫɢɬɧɟ ɫɬɨɤɟ (ɤɨɡɟ,
ɨɜɰɟ, ɩɪɚɫɢʄɢ, ʁɚɝɚʂɰɢ,
ʁɚɪɢʄɢ ɢ ɞɪ.) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɤɪɭɩɧɟ ɫɬɨɤɟ
(ɫɜɢʃɟ, ɝɨɜɟɞɚ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ

ɉɂȳȺɑȺɊɂɇȺ

ɦɟɫɟɱɧɚ

ɞɧɟɜɧɚ

ȳȿȾ. ɆȿɊȿ

ɦɟɫɟɱɧɚ

80,00

1.933,00

270,00

7.300,00

ɞɢɧ/ɬɟɡɝɢ

80,00

1.933,00

400,00

10.800,00

ɞɢɧ/ɬɟɡɝɢ
2

-

-

90,00

2.430,00

ɞɢɧ/ɦ

80,00

1.933,00

325,00

8.775,00

ɞɢɧ/ɬɟɡɝɢ
ɞɢɧ/ɦ

2

-

-

100,00

-

-

-

40,00

1.080,00

ɞɢɧ/ɦ2

ɆɅȿɑɇȺ ɉɂȳȺɐȺ
40,00

966,00

135,00

3.650,00

ɞɢɧ/ɦ'

55,00

1.256,00

180,00

4.860,00

ɞɢɧ/ɦ'

80,00

1.933,00

270,00

7.300,00

ɞɢɧ/ɦ'
ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

ɄȼȺɇɌȺɒ
-

2.075,00

270,00

7.300,00

-

2.635,00

325,00

8.775,00

ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

-

3.425,00

400,00

10.800,00

ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

-

-

55,00

-

ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

ɋɌɈɑɇȺ ɉɂȳȺɐȺ
-

-

90,00

- ɞɢɧ/ɤɨɦɚɞɭ

-

-

685,00

- ɞɢɧ/ɤɨɦɚɞɭ

3

ɄȼȺɇɌȺɒ
-

2.075,00

270,00

7.300,00

ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

-

2.635,00

325,00

8.775,00

ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

ɉɪɨɞɚʁɚ ɢɡ ɤɚɦ. ɉɪɟɤɨ 5ɬ

-

3.425,00

400,00

10.800,00

ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

ɉɚɪɤɢɧɝ – ɩɭɬɧɢɱɤɨ ɜɨɡɢɥɨ

-

-

55,00

-

ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

ɉɪɨɞɚʁɚ ɫɢɬɧɟ ɫɬɨɤɟ (ɤɨɡɟ,
ɨɜɰɟ, ɩɪɚɫɢʄɢ, ʁɚɝɚʂɰɢ,
ʁɚɪɢʄɢ ɢ ɞɪ.) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɤɪɭɩɧɟ ɫɬɨɤɟ
(ɫɜɢʃɟ, ɝɨɜɟɞɚ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɠɢɬɚɪɢɰɟ ɧɚ ʇɚɤɨɜɟ
ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ
Ȼɚɥɢɪɚɧɚ ɫɥɚɦɚ, ɫɟɧɨ,
ɞɟɬɟɥɢɧɚ ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ, ɨɝɪɟɜɧ.
ɞɪɜɟɬɚ ɢɡ ɤɚɦɢɨɧɚ

ɋɌɈɑɇȺ ɉɂȳȺɐȺ
-

-

90,00

- ɞɢɧ/ɤɨɦɚɞɭ

-

-

685,00

- ɞɢɧ/ɤɨɦɚɞɭ

-

-

30,00

- ɞɢɧ/ɤɨɦɚɞɭ

-

-

23,00

- ɞɢɧ/ɤɨɦɚɞɭ

-

-

325,00

-

ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

ȻɍȼȴȺɄ
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ

100,00

3.120,00

270,00

7.300,00

ɉɪɨɞɚʁɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ

100,00

3.120,00

50,00

1.350,00

-

-

110,00

-

ɉɪɨɞɚʁɚ ɩɨɥɨɜ. ɪɨɛɟ ɫɚ ɡɟɦ.

ɞɢɧ/ɬɟɡɝɢ
ɞɢɧ/ɬɟɡɝɢ
ɞɢɧ/ɦ2

ɞɢɧ/ɦɟɫɬɭ

ɉɚɪɤɢɧɝ – ɩɭɬɧɢɱɤɨ ɜɨɡɢɥɨ
55,00
- ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
6. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɨɞɧɨɲɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɢ
ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɫɟɩɬɢɱɤɢɯ ʁɚɦɚ ɛɪɨʁ 6/1 ɨɞ 30.01.2012. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:

У цене комуналних услуга из ове тачке
није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
6. Даје се сагласност на Ценовник
комуналних услуга одношење контејнера и
пражњење септичких јама број 6/1 од 30.01.2012.
5
5
године, и то:
ɲɢɮɪɚ
ɲɢɮɪɚ
400
401
402
404
406
407
408

Ɉ ɉ ɂɈɋɉ

ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.
3.213,75
5.441,67
548,75
2.685,21
4.834,08
53,71
3.213,75

ɂɋ

ɐȿɇ
ɭ ɞɢ
3.2
5.4
5
2.6
4.8

ɐɟɧɚɰɢɫɬɟɪɧɟ
ɰɢɫɬɟɪɧɟ ɡɚɡɚ
ɜɨɞɭ
ɐɟɧɚ
ɜɨɞɭ
ɐɟɧɚ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ 5ɦ3
ɐɟɧɚ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ 35ɦ3
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ – ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ 5ɦ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ – ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ 5ɦ3
ɐɟɧɚ ɮɟɤɚɥɧɟ ɰɢɫɬɟɪɧɟ (ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ)
ɐɟɧɚ
ɰɢɫɬɟɪɧɟ
(ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɚ
ɥɢɰɚ)
ɐɟɧɚɮɟɤɚɥɧɟ
ɮɟɤɚɥɧɟ ɰɢɫɬɟɪɧɟ
(ɡɚ ɩɪɚɜɧɚ
ɥɢɰɚ)
ɐɟɧɚɮɟɤɚɥɧɟ
ɩɪɟɜɨɡɚ ɩɨɰɢɫɬɟɪɧɟ
ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ (ɡɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ)
ɐɟɧɚ
Ȼɭɲɟʃɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɨ ɱɚɫɭ
ɐɟɧɚ
ɩɪɟɜɨɡɚ
ɩɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ – ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɢ
3
Ȼɭɲɟʃɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
3.2
131,58
ɪɚɡɚɫɬɢɪɚʃɟ ɲɭɬɚ ɢ ɡɟɦʂɟɩɨ
ɩɨ ɦɱɚɫɭ
ɂɡɧɨɲɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ
ɨɞ 1,1
ɦ3 (ɜɚɧɪɟɞɧɨ)ɢ
1.088,33
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ
– ɨɞɥɚɝɚʃɟ
Ɂɚɤɭɩ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
ɨɞ 5ɦ
(ɦɟɫɟɱɧɨ)
1.633,89
1
ɪɚɡɚɫɬɢɪɚʃɟ
ɲɭɬɚ
ɢ3ɡɟɦʂɟ
ɩɨ ɦ3
3
Ɂɚɤɭɩ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
1,1 ɦ (ɦɟɫɟɱɧɨ)
730,81
1.0
ɂɡɧɨɲɟʃɟ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ
ɨɞ 1,1 ɦ3 (ɜɚɧɪɟɞɧɨ)
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ
ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
Ɂɚɤɭɩ
ɨɞ 5ɦ3 (ɦɟɫɟɱɧɨ)
1.6
У ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
цене комуналних
услуга из ове тачке
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
(ɉȾȼ).
3
(ɦɟɫɟɱɧɨ)
7
Ɂɚɤɭɩ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
1,1
ɦ
није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
ɍ ɰɟɧɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞ
7. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɭɫɥɭɝɚ ɱɢɲʄɟʃa ɢ ɨɞɜɨɡa ɭɥɢɱɧɨɝ ɫɦɟʄɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
(ɉȾȼ).
ɛɪɨʁ 6/1
ɨɞ 30.01.2012. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
400
401
402
404
406
407
408

7. Даје се сагласност на Ценовник услуга
чишћењa и одвозa уличног смећа број 6/1
од ɭɥɢɱɧɨɝ
ɢ ɨɞɜɨɡa
ɛɪɨʁ30.01.2012. године, и то:
ɊȺȾɇȺ ɋɇȺȽȺ
Ɋɟɞ.
7. Ⱦɚʁɟ
ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɭɫɥɭɝɚ ɱɢɲʄɟʃa
ɊȺȾɇɂɄɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɐȿɇȺ
ɛɪɨʁ
6/1 ɨɞ 30.01.2012.
ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
1.
ɇɄ
450,66
2.
ɉɄ
570,97
3. ɋɇȺȽȺ
Ʉȼ
660,93
ɊȺȾɇȺ
796,44
Ɋɟɞ.4. ȼɄȼ

ɛɪɨʁ
1.
ɇɄ
ȼɈɁɂɅȺ
2.
ɉɄ
3.Ɋɟɞ. Ʉȼ
ɛɪɨʁ
4.
ȼɄȼ

ɊȺȾɇɂɄ

ȼɈɁɂɅȺ

1.
Ɍɪɚɤɬɨɪ ɂɆɌ 549/550
2.
Ɍɪɚɤɬɨɪ ɂɆɌ 577
3.
Ʉɚɦɢɨɧ ȿɭɪɨ Ɂɟɬɚ
ȼɈɁɂɅȺ
4.
Ʉɚɦɢɨɧ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢ
5.
Ʉɚɦɢɨɧ ɰɢɫɬɟɪɧɚ
Ɋɟɞ.6. Ȼɭɥɞɨɠɟɪ
ȼɈɁɂɅȺ
ɛɪɨʁ7. Ɍɪɚɤɬɨɪɫɤɚ ɤɨɫɢɥɢɰɚ
8.
Ɇɨɬɨɪɧɚ ɱɢɫɬɢɥɢɰɚ
ɊȺȼɈ ɱɢɫɬɢɥɢɰɚ
1. 9. Ɍɪɚɤɬɨɪ
ɂɆɌ 549/550

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ɍɪɚɤɬɨɪ ɂɆɌ 577
Ʉɚɦɢɨɧ ȿɭɪɨ Ɂɟɬɚ
Ʉɚɦɢɨɧ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢ
Ʉɚɦɢɨɧ ɰɢɫɬɟɪɧɚ
Ȼɭɥɞɨɠɟɪ
Ɍɪɚɤɬɨɪɫɤɚ ɤɨɫɢɥɢɰɚ
Ɇɨɬɨɪɧɚ ɱɢɫɬɢɥɢɰɚ
ɊȺȼɈ ɱɢɫɬɢɥɢɰɚ

ɐȿɇȺ

Ⱥɧɝɚɠɦɚɧ ɜɨɡɢɥɚ ɫɚ
ɜɨɡɚɱɟɦ (ɞɢɧ/ɫɚɬ)
ɐȿɇȺ

450,66
570,97
660,93
796,44

1.537,62
1.691,34
3.033,06
5.475,79
6.056,05 ɜɨɡɢɥɚ ɫɚ
Ⱥɧɝɚɠɦɚɧ
7.088,99 (ɞɢɧ/ɫɚɬ)
ɜɨɡɚɱɟɦ
4.293,10
ɐȿɇȺ
1.061,84
6.273,76
1.537,62

1.691,34
3.033,06
5.475,79
6.056,05
7.088,99
4.293,10
1.061,84
6.273,76

4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ɋɟɞ.
ɇȺɁɂȼ ɈɉȿɊȺɐɂȳȿ
ɐȿɇȺ/ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɦɟɪɟ
ɛɪɨʁ
1. Ɋɭɱɧɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɞɚʃɭ
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
4,24 ɞɢɧ./ɦ2
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
3,25 ɞɢɧ./ɦ2
Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
2,79 ɞɢɧ./ɦ2
2. Ɋɭɱɧɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɧɨʄɭ
6
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
2,58 ɞɢɧ./ɦ2
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
1,92 ɞɢɧ./ɦ2
2
Ɋɟɞ. Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
1,72 ɞɢɧ./ɦ
ɇȺɁɂȼ ɈɉȿɊȺɐɂȳȿ
ɐȿɇȺ/ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ
ɛɪɨʁ
3. Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɞɚʃɭ
1. ȼɢɲɟ
Ɋɭɱɧɨɭɩɪʂɚɧɚ
ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ
ɭɥɢɰɚ ɞɚʃɭ
1,87 ɞɢɧ./ɦ22
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ
4,24
ɋɪɟɞʃɟ
ɭɩɪʂɚɧɚɭɥɢɰɚ
ɭɥɢɰɚ
1,41 ɞɢɧ./ɦ
ɞɢɧ./ɦ22
ɋɪɟɞʃɟ
ɭɩɪʂɚɧɚ
ɭɥɢɰɚ
3,25
Ɇɚʃɟ
ɭɩɪʂɚɧɚ
ɭɥɢɰɚ
1,20 ɞɢɧ./ɦ
ɞɢɧ./ɦ2
Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ
ɭɥɢɰɚ
2,79 ɞɢɧ./ɦ2
4. Ɇɚɲɢɧɫɤɨ
ɩɪɚʃɟ
ɭɥɢɰɚ ɧɨʄɭ
2. ȼɢɲɟ
Ɋɭɱɧɨɭɩɪʂɚɧɚ
ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ
ɭɥɢɰɚ ɧɨʄɭ
1,10 ɞɢɧ./ɦ22
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ
2,58
ɋɪɟɞʃɟ
ɭɩɪʂɚɧɚɭɥɢɰɚ
ɭɥɢɰɚ
0,88 ɞɢɧ./ɦ
ɞɢɧ./ɦ22
ɋɪɟɞʃɟ
ɭɩɪʂɚɧɚ
ɭɥɢɰɚ
1,92
Ɇɚʃɟ
ɭɩɪʂɚɧɚ
ɭɥɢɰɚ
0,77 ɞɢɧ./ɦ
ɞɢɧ./ɦ2
Ɇɚʃɟ ɱɢɲʄɟʃɟ
ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
1,72 ɞɢɧ./ɦ2
5. Ɋɭɱɧɨ
ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɤɨɥɨɜɨɡɚ
3. ɞɚʃɭ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɞɚʃɭ
0,48 ɞɢɧ./ɦ22
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
1,87
ɧɨʄɭ
0,26 ɞɢɧ./ɦ
ɞɢɧ./ɦ2
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
1,41 ɞɢɧ./ɦ2
6. ɑɢɲʄɟʃɟ ɦɚʃɢɯ ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ, ɭɬɨɜɚɪ ɢ ɨɞɜɨɡ
Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
1,20 ɞɢɧ./ɦ2
4.277,68 ɞɢɧ./ɱ
4. ɤɚɦɢɨɧɨɦ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɧɨʄɭ
2
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
1,10 ɞɢɧ./ɦ
ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ
2.447,16
ɞɢɧ./ɱ
2
ɋɪɟɞʃɟ
ɭɩɪʂɚɧɚ
ɭɥɢɰɚ
0,88
ɞɢɧ./ɦ
7. Ɋɚɞ ɧɚ ɭɬɨɜɚɪɭ ɭɥɢɱɧɨɝ ɫɦɟʄɚ
Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
0,77 ɞɢɧ./ɦ2
4.277,68 ɞɢɧ./ɱ
5. ɤɚɦɢɨɧɨɦ
Ɋɭɱɧɨ ɱɢɲʄɟʃɟ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɤɨɥɨɜɨɡɚ
ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ
ɂɆɌ 549
2.447,16
ɞɢɧ./ɱ2
ɞɚʃɭ
0,48 ɞɢɧ./ɦ
2
ɧɨʄɭ
0,26
ɞɢɧ./ɦ
ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ ɂɆɌ 577
2.592,92 ɞɢɧ./ɱ
6. Ɋɚɞ
ɑɢɲʄɟʃɟ
ɦɚʃɢɯ
ɞɢɜʂɢɯ
ɞɟɩɨɧɢʁɚ,
ɭɬɨɜɚɪ
ɢ
ɨɞɜɨɡ
4.296,26 ɞɢɧ./ɱ
ɬɪɚɤɬɨɪɫɤɟ ɤɨɫɢɥɢɰɟ
8.
2
Ɋɚɞ
ɬɪɚɤɬɨɪɫɤɟ ɤɨɫɢɥɢɰɟ
2,86 ɞɢɧ./ɦ
ɤɚɦɢɨɧɨɦ
4.277,68
ɞɢɧ./ɱ
9. Ɋɚɞ
7.155,10
ɞɢɧ./ɱ
ɛɭɥɞɨɠɟɪɚ
ɧɚ
ɞɟɩɨɧɢʁɢ
ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ
2.447,16 ɞɢɧ./ɱ
1.062,59 ɞɢɧ./ɱ
ɱɢɫɬɢɥɢɰɟ
7. Ɋɚɞ
Ɋɚɞɦɨɬɨɪɧɟ
ɧɚ ɭɬɨɜɚɪɭ
ɭɥɢɱɧɨɝ ɫɦɟʄɚ
10.
Ɋɚɞ ɦɨɬɨɪɧɟ ɱɢɫɬɢɥɢɰɟ
1,04 ɞɢɧ./ɦ2
ɤɚɦɢɨɧɨɦ
4.277,68 ɞɢɧ./ɱ
1.128,93
ɞɢɧ./ɱ
Ʉɨɲɟʃɟ
ɬɪɚɜɟ ɬɪɢɦɟɪɨɦ
13.
ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ
ɂɆɌ
549
2.447,16
ɞɢɧ./ɱ2
Ʉɨɲɟʃɟ
ɬɪɚɜɟ
ɬɪɢɦɟɪɨɦ
6,02 ɞɢɧ./ɦ
ɍɬɪɚɤɬɨɪɨɦ
ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɧɚ ɞɨɞɚɬɧɭ
ɂɆɌ 577 ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ
2.592,92
ɞɢɧ./ɱ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɊɚɞ
(ɉȾȼ).
4.296,26 ɞɢɧ./ɱ
ɬɪɚɤɬɨɪɫɤɟ ɤɨɫɢɥɢɰɟ
8.
Ɋɚɞ ɬɪɚɤɬɨɪɫɤɟ ɤɨɫɢɥɢɰɟ
2,86 ɞɢɧ./ɦ2
8. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɭɫɥɭɝɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɛɪɨʁ
9. Ɋɚɞ ɛɭɥɞɨɠɟɪɚ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɢ
7.155,10 ɞɢɧ./ɱ
6/2 ɨɞ 17.02.2011. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
1.062,59 ɞɢɧ./ɱ
Ɋɚɞ ɦɨɬɨɪɧɟ ɱɢɫɬɢɥɢɰɟ
10. ɊȺȾɇȺ ɋɇȺȽȺ
1,04 ɞɢɧ./ɦ2
Ɋɟɞ. Ɋɚɞ ɦɨɬɨɪɧɟ ɱɢɫɬɢɥɢɰɟ
Ɉ ɉ ɂ ɋ
ɐȿɇȺ
(ɞɢɧ./ɱɚɫ)
1.128,93
ɞɢɧ./ɱ
Ʉɨɲɟʃɟ
ɬɪɚɜɟ
ɬɪɢɦɟɪɨɦ
ɛɪɨʁ
13.
Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜɟ ɬɪɢɦɟɪɨɦ
6,02 ɞɢɧ./ɦ2
1.
ɇɄ
435,71
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɧɭ
2.
ɉɄ(ɉȾȼ).
570,97
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
3.
Ʉȼ
660,94
8.
Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɭɫɥɭɝɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ
ɛɪɨʁ
4.
ȼɄȼ
811,18
6/2 ɨɞ 17.02.2011. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
ɊȺȾɇȺ ɋɇȺȽȺ
Ɋɟɞ.
Ɉ ɉ ɂ ɋ
ɐȿɇȺ (ɞɢɧ./ɱɚɫ)
ɛɪɨʁ
1.
ɇɄ
435,71
2.
ɉɄ
570,97
3.
Ʉȼ
660,94
4.
ȼɄȼ
811,18
7

У цене комуналних услуга из ове тачке
није урачунат порез на додатну вредност
(ПДВ).
8. Даје се сагласност на Ценовник
услуга одржавања градског зеленила број 6/2 од
17.02.2011. године, и то:

Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
1.

2.

3.
4.
5.

1.537,62
693,21
762,50
660,75
772,16
1.489,05
660,75
2.379,20
3.213,75
5.139,93

07.02.2012.
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Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ɍɪɚɤɬɨɪ
Ʉɨɫɚɱɢɰɚ
Ɇɨɬɨɪɧɚ ɤɨɫɚ (ɬɪɢɦɟɪ)
Ɇɨɬɨɪɧɚ ɬɟɫɬɟɪɚ
Ɇɨɬɨɤɭɥɬɢɜɚɬɨɪ
ȼɚʂɚɤ ɡɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɬɟɪɟɧɟ
Ɇɨɬɨɪɧɟ ɦɚɤɚɡɟ
Ɍɪɚɤɬɨɪ + ɰɢɫɬɟɪɧɚ 300 ɥ
Ɍɪɚɤɬɨɪ + ɰɢɫɬɟɪɧɚ 3000 ɥ
Ⱥɭɬɨɤɨɪɩɚ ɫɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɦ

ȼɈɁɂɅȺ
Ɉ ɉ ɂ ɋ
Ʉɚɦɢɨɧ – Ɂɚɫɬɚɜɚ 2 ɬɨɧɟ
Ɍɪɚɤɬɨɪ
Ʉɨɫɚɱɢɰɚ
Ɇɨɬɨɪɧɚ ɤɨɫɚ (ɬɪɢɦɟɪ)
Ɇɨɬɨɪɧɚ ɬɟɫɬɟɪɚ
Ɇɨɬɨɤɭɥɬɢɜɚɬɨɪ
ȼɚʂɚɤ ɡɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɬɟɪɟɧɟ
Ɇɨɬɨɪɧɟ ɦɚɤɚɡɟ
Ɍɪɚɤɬɨɪ + ɰɢɫɬɟɪɧɚ 300 ɥ
Ɍɪɚɤɬɨɪ + ɰɢɫɬɟɪɧɚ 3000 ɥ
Ⱥɭɬɨɤɨɪɩɚ ɫɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɦ

Ɉ ɉ ɂ ɋ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɤɨɲɟʃɟ ɫɚ
ɝɪɚɛɭʂɚʃɟɦ ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ
- ɪɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
- ɛɥɨɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
- ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɤɨɲɟʃɟ
- ɪɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
- ɛɥɨɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
- ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
Ƚɪɚɛɭʂɚʃɟ ɬɪɚɜɟ
ȳɟɫɟʃɟ ɝɪɚɛɭʂɚʃɟ ɥɢɲʄɚ
ȳɟɫɟʃɟ ɝɪɚɛɭʂɚʃɟ ɥɢɲʄɚ ɫɚ ɨɞɜɨɡɨɦ

Ⱥɧɝɚɠɦɚɧ ɜɨɡɢɥɚ ɫɚ
ɜɨɡɚɱɟɦ (ɞɢɧ./ɱɚɫ)
2.379,20
1.537,62
693,21
762,50
660,75
772,16
1.489,05
660,75
2.379,20
3.213,75
5.139,93

ɐȿɇȺ / ʁɟɞ. ɦɟɪɟ

5,29 ɞɢɧ./ɦ2
6,91 ɞɢɧ./ɦ2
9,28 ɞɢɧ./ɦ2
3,02 ɞɢɧ./ɦ2
5.67 ɞɢɧ./ɦ2
6,02 ɞɢɧ./ɦ2
0,70 ɞɢɧ./ɦ2
5,87 ɞɢɧ./ɦ2
9,85 ɞɢɧ./ɦ2

Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɐȿɇȺ / ʁɟɞ. ɦɟɪɟ

Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɤɨɲɟʃɟ ɫɚ
ɝɪɚɛɭʂɚʃɟɦ ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ
- ɪɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
- ɛɥɨɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
- ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɤɨɲɟʃɟ
- ɪɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
- ɛɥɨɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
- ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
Ƚɪɚɛɭʂɚʃɟ ɬɪɚɜɟ
ȳɟɫɟʃɟ ɝɪɚɛɭʂɚʃɟ ɥɢɲʄɚ
ȳɟɫɟʃɟ ɝɪɚɛɭʂɚʃɟ ɥɢɲʄɚ ɫɚ ɨɞɜɨɡɨɦ
ɋɚɤɭɩʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚɤɚ
ɫɚ ɬɪɚɜʃɚɤɚ ɫɚ ɨɞɧɨɲɟʃɟɦ
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 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
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Ⱥɲɨɜʂɟʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ⱥɧɤɟɪɨɜɚʃɟ
ɋɟɱɚ ɫɭɜɨɝ ɢ ɧɟɩɨɠɟʂɧɨɝ ɞɪɜɟʄɚ
- ɨɞ 15 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɞɨ 45 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɞɨ 65 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɩɪɟɤɨ 65 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
Ɋɭɱɧɢ ɢɫɤɨɩ ɩɚʃɟɜɚ
- ɞɨ 25 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɞɨ 35 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɞɨ 45 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɞɨ 65 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
- ɩɪɟɤɨ 65 ɰɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
Ʉɨɩɚʃɟ ɪɭɩɚ
- 50ɯ50ɯ50 ɤɨɦ.
- 70ɯ70ɯ70 ɤɨɦ.
- ɦɚɲɢɧɫɤɨ ɤɨɩɚʃɟ ɪɭɩɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɰɜɟɬʃɚɤɚ
- ɫɚɞʃɚ ɫɟɡɨɧɫɤɨɝ ɰɜɟʄɚ
- ɫɚɞʃɚ ɥɭɤɨɜɢɰɚ ɥɚɥɚ
- ɫɚɞʃɚ ɪɭɠɚ
- ɨɪɟɡɢɜɚʃɟ ɪɭɠɚ
- ɡɚɥɢɜɚʃɟ
- ɨɤɨɩɚɜɚʃɟ
- ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɥɟʁɚ ɡɚ ɫɚɞʃɭ
- ɧɨɜɟ ɥɟʁɟ ɭ ɬɪɚɜʃɚɤɭ
ɇɟɝɚ ɲɢɛʂɚ ɢ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
- ɫɚɞʃɚ
- ɨɤɨɩɚɜɚʃɟ
- ɩɨɞɦɥɚɻɢɜɚʃɟ
- ɜɚɻɟʃɟ
- ɨɪɟɡɢɜɚʃɟ ɲɢɛʂɚ
- ɨɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ ɞɨ 1 ɦ
- ɨɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ ɩɪɟɤɨ 1ɦ
ɋɚɞɧɢɰɟ
- ɫɚɞʃɚ ɭ ɪɭɩɟ 50ɯ50ɯ50 ɤɨɦ.
- ɨɤɨɩɚɜɚʃɟ
- ɡɚɥɢɜɚʃɟ
- ɡɚɤɢɞɚʃɟ ɢɡɞɚɧɚɤɚ
- ɜɚɻɟʃɟ ɫɭɜɢɯ ɫɚɞɧɢɰɚ
- ɫɟɱɚ ɝɪɚɧɚ ɢɫɩɨɞ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɜɨɞɨɜɚ
- ɭɬɨɜɚɪ ɢ ɨɞɜɨɡ ɝɪɚɧɚ ɢ ɤɨɪɨɜɚ
ɑɭɜɚɪɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ ɭ ɩɚɪɤɭ
Ȼɭɫɟɧɨɜɚʃɟ ɬɪɚɜɟ

5,29 ɞɢɧ./ɦ2
6,91 ɞɢɧ./ɦ2
9,28 ɞɢɧ./ɦ2
3,02 ɞɢɧ./ɦ2
5.67 ɞɢɧ./ɦ2
6,02 ɞɢɧ./ɦ2
0,70 ɞɢɧ./ɦ2
5,87 ɞɢɧ./ɦ2
9,85 ɞɢɧ./ɦ2
0,02 ɞɢɧ./ɦ
22,82 ɞɢɧ./ɦ2
1,72 ɞɢɧ./ɦ2
1,10 ɞɢɧ./ɦ2
7,71 ɞɢɧ./ɦ2
116,19 ɞɢɧ./ɦ2
0,98 ɞɢɧ./ɦ2
471,60 ɞɢɧ./ɦ3
269,49 ɞɢɧ./ɦ3
1,17 ɞɢɧ./ɦ2
8,70 ɞɢɧ./ɦ2
697,14 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
326,88 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
58,10 ɞɢɧ./ɦ2
108,94 ɞɢɧ./ɤɨɦ.

983,97 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
2,507,33 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
3.935,95 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
7.531,80 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
385,56 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
871,47 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
1,742,92 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
3.351,79 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
7.262,21 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
87,15 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
174,41 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
147,38 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
5,69 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
4,57 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
28,55 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
22,82 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
4,35 ɞɢɧ./ɦ2
26,73 ɞɢɧ./ɦ2
49,79 ɞɢɧ./ɦ2
114,19 ɞɢɧ./ɦ2
76,15 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
24,88 ɞɢɧ./ɦ2
136,66 ɞɢɧ./ɦ2
156,44 ɞɢɧ./ɦ2
58,38 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
45,67 ɞɢɧ./ɦ
71,37 ɞɢɧ./ɦ
76,15 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
21,78 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
23,25 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
45,67 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
76,15 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
668,28 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
4.818,18 ɞɢɧ./ɬɭɪɚ
660,96 ɞɢɧ./ɱɚɫ
473,60 ɞɢɧ./ɦ2

У цене комуналних услуга из ове тачке
није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
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9. Даје се сагласност на Ценовник садног
9. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɫɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɛɪɨʁ 6/1 ɨɞ 30.01.2012.
материјала
број 6/1 од 30.01.2012. године, и то:
ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
Ɋɟɞ.
Ɉ ɉ ɂ ɋ
ɛɪɨʁ
1. ɐɜɟʄɟ I ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
2. ɐɜɟʄɟ II ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
3. ɐɜɟʄɟ III ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ

ɐȿɇȺ/ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ
52,96 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
94,16 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
176,55 ɞɢɧ./ɤɨɦ.

ɇȺɉɈɆȿɇȺ:
ɐɜɟʄɟ I ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ: Begonia sp, Tagetes sp, Cineraria sp, Coleus sp, Anthirnnum sp ɢɬɞ.
ɐɜɟʄɟ II ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ: Vinca sp, Pentas sp, Gazania sp, Impatienes sp, Petunia sp ɢɬɞ.

07.02.2012.

НАПОМЕНА:
Цвеће I категорије: Begonia sp, Tagetes sp, Cineraria sp, Coleus sp, Anthirnnum sp итд.
Цвеће II категорије: Vinca sp, Pentas sp, Gazania
sp, Impatienes sp, Petunia sp итд.
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Цвеће III категорије: Pelargonium
pelatum.
9. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɫɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɛɪɨʁ 6/1 ɨɞ 30.01.2012.
ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
Ɋɟɞ.
ɐȿɇȺ/ʁɟɞɢɧɢɰɚ
Ɉ ɉ ɂ ɋ
ɛɪɨʁ
ɦɟɪɟ
1. ɐɜɟʄɟ I ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
52,96 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
2. ɐɜɟʄɟ II ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
94,16 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
3. ɐɜɟʄɟ III ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
176,55 ɞɢɧ./ɤɨɦ.

У цену комуналних услуга по овом
Ценовнику није урачунат порез на додату
вредност (ПДВ).
ɇȺɉɈɆȿɇȺ:
ɐɜɟʄɟ I ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ: Begonia sp, Tagetes sp, Cineraria sp, Coleus sp, Anthirnnum sp ɢɬɞ.
ɐɜɟʄɟ II ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ: Vinca sp, Pentas sp, Gazania sp, Impatienes sp, Petunia sp ɢɬɞ.
ɐɜɟʄɟ III ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ: Pelargonium pelatum.

10. Даје се сагласност на Ценовник
услуга у зимској служби у граду и на одржавању
ɍ ɰɟɧɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ–ɭɫɥɭɝɚ
ɩɨ ɨɜɨɦ ɐɟɧɨɜɧɢɤɭ
ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ
ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
саобраћајница
насељена
места
на територији
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
општине Вршац број 6/1 од 30.01.2012. године, и
10. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɭɫɥɭɝɚ ɭ ɡɢɦɫɤɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɝɪɚɞɭ ɢ ɧɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ – ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɛɪɨʁ 6/1
то:
ɨɞ 30.01.2012. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
Ɋɟɞ.
Ɉɉɂɋ ȼɈɁɂɅȺ
ɛɪɨʁ
ɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɁȺ
ɊȿȾɈȼɇȿ ɉɊɂɅɂɄȿ
Ɍɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ + ɩɨɫɢɩɚɱ
1.
ɫɨɥɢ + 2 ɇɄ ɪɚɞɧɢɤɚ
Ɍɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ +
2.
ɩɥɭɝ + ɩɨɫɢɩɚɱ
3. Ɍɪɚɤɬɨɪ + ɩɥɭɝ + ɩɨɫɢɩɚɱ
Ɍɪɚɤɬɨɪ + 2 ɇɄ
4.
ɪɚɞɧɢɤɚ + ɰɢɤɥɨɧ
5. Ɍɟɪɟɧɫɤɨ ɜɨɡɢɥɨ + ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
Ɇɚɥɚ ɪɚɞɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ
6.
ɧɚɦɟɧɟ ɡɚ ɝɭɪɚʃɟ ɢ ɭɬɨɜɚɪ ɫɧɟɝɚ
ɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɁȺ
ȼȺɇɊȿȾɇȿ ɉɊɂɅɂɄȿ
7. ȼɨɡɢɥɨ ɫɚ ɫɧɟɠɧɢɦ ɩɥɭɝɨɦ
8. ȼɨɡɢɥɨ ɡɚ ɨɞɜɨɡ ɫɧɟɝɚ
9. Ɋɚɞɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɡɚ ɭɬɨɜɚɪ ɫɧɟɝɚ
10. ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɨ ɜɨɡɢɥɨ ɫɚ ɩɥɭɝɨɦ
11. Ɇɚɥɢ ɬɪɚɤɬɨɪ ɫɚ ɩɥɭɝɨɦ

ɉɪɢɩɪɚɜɧɨɫɬ
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ɐȿɇȺ ɞɢɧ./ɱɚɫ
Ⱦɟɠɭɪɫɬɜɨ

631,30

1.893,90

6.313,00

470,80

1.412,40

4.708,00

363,80

1.091,40

3.638,00

363,80

1.091,40

3.638,00

203,30

609,90

2.033,00

631,30

1.893,90

6.313,00

4.708,00
6.313,00
3.638,00
3.638,00
1.498,00

II
ɐɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ, ɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɜɢɦ Ɋɟɲɟʃɟɦ ɞɚɬɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ,
ɩɪɢɦɟʃɢɜɚʄɟ ɫɟ ɩɨɱɟɜ ɨɞ ɧɚɪɟɞɧɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ.
ɋɬɭɩɚʃɟɦ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɜɨɝ Ɋɟɲɟʃɚ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɞɚ ɜɚɠɢ Ɋɟɲɟʃɟ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɜɟʄɚ
Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɛɪɨʁ 38-2/2011-III-01 ɨɞ 18. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 2011. ɝɨɞɢɧɟ.
III
Ɉɜɨ Ɋɟɲɟʃɟ ɛɢʄɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨ ɭ "ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ".
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼɊɒȺɐ
ɈɉɒɌɂɇɋɄɈ ȼȿȶȿ

У цену комуналних услуга по овом
Ценовнику није урачунат порез на додату
вредност (ПДВ).
ɉɊȿȾɋȿȾȺȼȺȳɍȶɂ
ɈɉɒɌɂɇɋɄɈȽ ȼȿȶȺ
ɑɟɞɨɦɢɪ ɀɢɜɤɨɜɢʄ,ɫ.ɪ

II
Цене комуналних услуга, на које је овим
Решењем дата сагласност, примењиваће се почев
од наредног дана од дана објављивања.
Ступањем на снагу овог Решења престаје
да важи Решење Општинског већа Општине
Вршац број 38-2/2011-III-01 од 18. фебруара
ȼɪɲɚɰ, Ɍɪɝ ɩɨɛɟɞɟ 1

2011. године.
III
Ово Решење биће објављено у "Службеном листу Општине Вршац".
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
                               OПШТИНСКО ВЕЋЕ
Broj: 38-1/2012-III-01
Datum: 07.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

РЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чедомир Живковић, с.р.

3.

Ɋɚɞ

Ɋɟɞ. ɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɁȺ
ɐȿɇȺ ɞɢɧ./ɱɚɫ
Ɉɉɂɋ ȼɈɁɂɅȺ
ɛɪɨʁ ȼȺɇɊȿȾɇȿ ɉɊɂɅɂɄȿ
ɉɪɢɩɪɚɜɧɨɫɬ
Ⱦɟɠɭɪɫɬɜɨ
Ɋɚɞ
Ɍɟɪɟɬɧɨ
ɜɨɡɢɥɨ
+
ɩɨɫɢɩɚɱ
5. ɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɁȺ
6.313,00
ɫɨɥɢ + 2 ɇɄɉɊɂɅɂɄȿ
ɪɚɞɧɢɤɚ
ɊȿȾɈȼɇȿ
6. Ɍɟɪɟɬɧɨ
Ɍɪɚɤɬɨɪ ɜɨɡɢɥɨ
+ ɩɥɭɝ + ɩɨɫɢɩɚɱ
3.638,00
1.
631,30
1.893,90
6.313,00
7. ɫɨɥɢ
Ȼɭɥɞɨɠɟɪ
3.638,00
+ 2 ɇɄ ɪɚɞɧɢɤɚ
8. Ɍɪɚɤɬɨɪ
Ɋɚɞɧɚ ɦɚɲɢɧɚ
6.313,00
2.
+ ɩɥɭɝɡɚ ɭɬɨɜɚɪ ɫɧɟɝɚ
363,80
1.091,40
3.638,00
ɍ ɰɟɧɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɐɟɧɨɜɧɢɤɭ
ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
3. Ɍɟɪɟɧɫɤɨ
ɜɨɡɢɥɨ + ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
203,30 ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ
609,90 ɩɨɪɟɡ2.033,00
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
(ɉȾȼ).
4. Ȼɭɥɞɨɠɟɪ
363,80
1.091,40
3.638,00

Ȼɪɨʁ: 38-1/2012-III-01
Ⱦɚɬɭɦ: 07.02.2012.
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На основу члана 20. став 1. тачка 39.
Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник
РС`` број 129/2007), члана 31. став 5. Пословника
Општинског већа Општине Вршац (``Сл. лист
Општине Вршац`` број 10/2008 и 13/2008) и
Закључка Општинског већа број 06.2-28/2011III-01 од 08.11.2011. године, Општинско веће
Општине Вршац, на седници одржаној 27.
јануара 2012. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА
ЗАХТЕВА ГРАЂАНА
ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД
УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се поступак
и начин решавања захтева грађана за накнаду
штете коју грађани претрпе услед уједа паса
луталица на територији општине Вршац.
Члан 2.
Оштећено лице је обавезно да поднесе
писану пријаву о уједу пса Зоохигијенској
служби одмах након уједа пса, а најкасније у
року од 3 дана од дана догађаја. (Образац 1, који
је саставни део овог Правилника).
Зоохигијенска служба обавезна је да изда
потврду (образац 2, који је саставни део овог
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Правилника) оштећеном лицу о пријављеном
догађају, као и да предузме неопходне активности
на проналажењу и збирњавању пса.
Зоохигијенска служба обавезна је да
уредно води евиденцију о поднетим пријавама и
издатим потврдама оштећеним лицима, као и да
Општинском већу доставља месечне извештаје
о пријављеним догађајима, издатим потврдама
и предузетим активностима на проналажењу и
збрињавању паса до 5. у месецу, за претходни
месец.
Члан 3.
Оштећено лице подноси захтев за
накнаду штете настале услед уједа пса луталице
(Образац 3, који је саставни део овог Правилника
) Комисији за утврђивање основа и висине
накнаде штете настале услед уједа паса луталица
(у даљем тексту: Комисија), најкасније у року од
10 дана од дана догађаја.
Уколико се пријава из члана 2. став 1. овог
Правилника или захтев из става 1. овог члана
подноси након утврђених рокова, оштећено
лице је дужно да наведе и образложи разлоге
кашњења.
Захтев из става 1. овог члана мора да буде
јасне садржине, са назнаком адресе, контакт
телефона и бројем текућег или жиро рачуна
оштећеног лица и мора да садржи веран опис и
локацију догађаја, опис претрпљених повреда,
са износом накнаде коју потражује.
Члан 4.
Уз захтев за накнаду штете из члана 3.
овог Правилника оштећено лице је у обавези
да достави оригинал или оверене фотокопије
документације, и то:
- личну карту,
- потврду Зоохигијеничарске службе да је догађај
пријављен у року (Образац 2, који је саставни
део овог Правилника),
- комплетну медицинску документацију, која се
односи на лечење (извештај надлежне здравствене
установе примарне заштите, извештај лекара
специјалисте са детаљним описом повреде и
сл),
- друге доказе који су од значаја за решавање
захтева.

Члан 5.
Комисију из члана 3. став 1. овог
Правилника образује Општинско веће посебним
актом у року од 7 дана од дана ступања на
снагу овог Правилника, а у саставу Комисије
су Општински јавни правобранилац, једно лице
правне струке запослено у Општинској управи и
један доктор ветеринарске медицине.
Члан 6.
Комисија, по разматрању примљеног
захтева, упућује предлог Општинском већу да:
- прихвати захтев у циљу закључења вансудског
поравнања са оштећеним лицем о накнади штете
на висину новчаног износа који је Комисија
предложила или
- одбије захтев и упути оштећено лице да своја
права оствари преко надлежног суда.
Предлог Комисије из става 1. овог члана
мора бити образложен.
Члан 7.
Комисија је дужна да примљене захтеве
размотри и упути предлог Општинском већу,
најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева.
Члан 8.
Општинско веће је обавезно да, у року
од 15 дана од дана пријема предлога Комисије,
донесе акт по захтеву оштећеног лица.
Општинско јавно правобранилаштво
закључује поравнање са оштећеним лицем након
сагласности Општинског већа.
Уколико Општинско веће одбије захтев,
истим актом упутиће оштећено лице да своја
права оствари преко надлежног суда.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ``Службеном листу
Општине Вршац``.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
                               OПШТИНСКО ВЕЋЕ
Broj: 110-1/2012-III-01
Datum: 27.01.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

РЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чедомир Живковић, с.р.
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 1.
Ɂɨɨɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨʁ ɫɥɭɠɛɢ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ
ɉɊȿȾɆȿɌ: ɉɪɢʁɚɜɚ ɭʁɟɞɚ ɩɫɚ
Ⱦɚɧɚ _________________________ ɭ ______________ ɱɚɫɨɜɚ, ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɨɦ ɦɟɫɬɭ
____________________________, ɭ ɭɥɢɰɢ (ɧɚ ɬɪɝɭ) _________________________
______________________ ɢɫɩɪɟɞ ________________________________________
(ɧɚɜɟɫɬɢ ɤɭʄɧɢ ɛɪɨʁ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɨɛʁɟɤɚɬ)

ɩɪɟɬɪɩɟɨ-ɥɚ ɫɚɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɨʁɟ ɦɚɥɨɥɟɬɧɨ ɞɟɬɟ ____________________________
ɩɪɟɬɪɩɟɥɨ ʁɟ ɲɬɟɬɭ ɧɚɫɬɚɥɭ ɭɫɥɟɞ ɭʁɟɞɚ ɩɫɚ:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ɨɩɢɫ ɩɫɚ – ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɩɚɫ ɨɛɟɥɟɠɟɧ ɭɲɧɨɦ ɦɚɪɤɢɰɨɦ)

Ɉɩɢɫ ɞɨɝɚɻɚʁɚ:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ɍ ȼɪɲɰɭ, ____________ ɝɨɞɢɧɟ

______________________________
ɉɨɞɧɨɫɢɥɚɰ ɩɪɢʁɚɜɟ
_______________________________
ɚɞɪɟɫɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
_______________________________
ɬɟɥɟɮɨɧ
_______________________________
ɛɪɨʁ ɥ.ɤ. ɢ ȳɆȻȽ
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 2.
Ɂɨɨɯɢɝɢʁɟɧɢɱɚɪɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ
Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ
Ⱦɚɧɚ: __________________
Ȼɪɨʁ: __________________

ɉ Ɉ Ɍ ȼ Ɋ Ⱦ Ⱥ
Ʉɨʁɨɦ ɫɟ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ________________________________________
ɢɡ __________________________________________________________________
ɞɚɧɚ _________________ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɢʁɚɜɢɨ ɨɜɨʁ ɋɥɭɠɛɢ ɭʁɟɞ ɩɫɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɨ
ɭ ___________________________________________________________________
ɞɚɧɚ _________________ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ________ ɱɚɫɨɜɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɲɬɟɬɭ ɩɪɟɬɪɩɟɨ
____________________________________________________________________.
_______________________________________ ɫɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɟɜɢɞɟɧɰɢɨɧɢ
ɤɚɪɬɨɧɢ ɩɚɫɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɯɜɚʄɟɧɢ ɧɚ ʁɚɜɧɨʁ ɩɨɜɪɲɢɧɢ, ɫɬɟɪɢɥɢɫɚɧɢ, ɜɚɤɫɢɧɢɫɚɧɢ ɢ
ɜɪɚʄɟɧɢ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɯɜɚɬɚʃɚ. ɂɦɟɧɨɜɚɧɢ ɧɢʁɟ – ʁɟɫɬɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɨ ɩɫɚ ɭ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ
ɭɯɜɚʄɟɧɢɯ ɩɚɫɚ ɤɨʁɭ ɜɨɞɢ ɨɜɚ ɋɥɭɠɛɚ.

___________________________
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɋɥɭɠɛɟ
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 3.
ɄɈɆɂɋɂȳɂ ɁȺ ɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿ ɈɋɇɈȼȺ ɂ ȼɂɋɂɇȿ
ɇȺɄɇȺȾȿ ɒɌȿɌȿ ɇȺɋɌȺɅȿ ɍɋɅȿȾ ɍȳȿȾȺ ɉɋȺ
ɉɪɟɞɦɟɬ: Ɂɚɯɬɟɜ ɡɚ ɧɚɤɧɚɞɭ ɲɬɟɬɟ ɧɚɫɬɚɥɟ ɭɫɥɟɞ ɭʁɟɞɚ ɩɫɚ ɥɭɬɚɥɢɰɟ
Ⱦɚɧɚ _______________ ɭ ________ ɱɚɫɨɜɚ, ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɨɦ ɦɟɫɬɭ _____________________
ɭ ɭɥɢɰɢ _____________________________________________ ɩɪɟɬɪɩɟɨ-ɥɚ ɫɚɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɦɨʁɟ ɦɚɥɨɥɟɬɧɨ ɞɟɬɟ ________________________________________ ɩɪɟɬɪɩɟɥɨ ʁɟ ɲɬɟɬɭ
ɧɚɫɬɚɥɭ ɭɫɥɟɞ ɭʁɟɞɚ ɩɫɚ: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(ɨɩɢɫ ɩɫɚ)

Ɉɩɢɫ ɞɨɝɚɻɚʁɚ:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Ɉɩɢɫ ɩɨɜɪɟɞɟ:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

ɇɚ ɢɦɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɧɚɫɬɚɥɟ ɲɬɟɬɟ ɩɨɬɪɚɠɭʁɟɦ ɧɨɜɱɚɧɢ ɢɡɧɨɫ ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɨɞ ___________ ɞɢɧ,
ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɭɩɥɚɬɢɬɢ ɧɚ ɠɢɪɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɟɤɭʄɢ ɪɚɱɭɧ ɛɪɨʁ __________________________,
ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɨɞɢ ɤɨɞ ____________________________________________________________.
ɍɡ ɡɚɯɬɟɜ ɩɪɢɥɚɠɟɦ:
- ɨɜɟɪɟɧɭ ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɭ ɥɢɱɧɟ ɤɚɪɬɟ (ɢɥɢ ɢɡɜɨɞ ɢɡ ɆɄɊ ɡɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɨ ɞɟɬɟ),
- ɩɨɬɜɪɞɭ Ɂɨɨɯɢɝɢʁɟɧɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ,
- ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢɥɢ ɨɜɟɪɟɧɭ ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɭ ɥɟɤɚɪɫɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
- ɞɪɭɝɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ: _______________________________________________________

____________________________________________________________________.
ɍ ȼɪɲɰɭ,
ɞɚɧɚ: ___________________

ɉɈȾɇɈɋɂɅȺɐ ɁȺɏɌȿȼȺ
___________________________________
(ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɚ)

___________________________________
(ɚɞɪɟɫɚ)

ɥ.ɤ. ɛɪɨʁ _____________________________
ȳɆȻȽ _______________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ ɬɟɥɟɮɨɧ ɛɪɨʁ: _________________
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4.

По сравњењу са изворним текстом
″Службеног листа Општине Вршац″ бр.16/2011,
утврђена је  грешка, па се врши:
ИСПРАВКА
У Одлуци о локалним комуналним
таксама бр. 011-090/2011-II-01, у тарифном броју
7., тачка 3. приликом штампања изостављена је
једна цифра, тако да уместо: "00.000,00 дин"
треба да стоји "100.000,00 дин".
Служба за скупштинске
послове
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