SLU@BENI LIST
OP[TINE VR[AC
GODINA XXXXI

VR[AC, 07. MART 2013. GODINE

BROJ 3/2013

1.
Општинско веће Општине Вршац, на
седници одржаној 07. марта 2013. године, на
основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(“Сл. гласник РС” бр. 119/2012), члана 28. став
2. Закона о комуналним делатностима (“Сл.
гласник РС” бр. 88/2011), 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 613-13 од 01.02.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИКЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

I
1. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 613-13 ɨɞ
01.02.2013.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,
ɬɨɩɥɨɜɨɞɚ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚ

ɐȿɇȺ

44,28 ɞɢɧ.
66,22 ɞɢɧ.
115,08 ɞɢɧ.
21,59 ɞɢɧ.
37,81 ɞɢɧ.
54,85 ɞɢɧ.
7,76 ɞɢɧ.
13,35 ɞɢɧ.
27,17 ɞɢɧ.

- ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɨ ɦ2
25, 19 ɞɢɧ.
2
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ
18, 97 ɞɢɧ.
5.
ɂɁɇɈɒȿȵȿ ɋɆȿȶȺ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɨ ɦ2
12,77 ɞɢɧ.
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2 ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
1,31 ɞɢɧ.
- ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɚ ɩɨ ɦ2
7,36 ɞɢɧ.
2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
0,31 ɞɢɧ.
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ2
4,86 ɞɢɧ.
2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
0,51 ɞɢɧ.
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɭ ɜɢɲɟɫɩɪɚɬɧɢɰɚɦɚ ɩɨ ɦ2
4,86 ɞɢɧ.
2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
0,51 ɞɢɧ.
- ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɫɦɟʄɚ ɢɡ ɤɢɨɫɤɚ ɞɨ 60 ɦ2
784,60 ɞɢɧ.
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ – ɤɢɨɫɰɢ ɞɨ 60 ɦ2
79,15 ɞɢɧ.
ɍ ɰɟɧɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɐɟɧɨɜɧɢɤɭ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
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2. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɞɢɦɧɢɱɚɪɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 613-13 ɨɞ
01.02.2013. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
Ɉɉɂɋ
ɐȿɇȺ
ɁȺ ɊȺȾɇȿ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȿ:
1.
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (6 x ɝɨɞɢɲʃɟ) ɫɚ
ɩɚʂɟʃɟɦ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
134,36 ɞɢɧ.
2.
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦɨɜɨɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɝɪɟʁɚʃɟ
134,36 ɞɢɧ.
ɁȺ ȾɈɆȺȶɂɇɋɌȼȺ:
3.
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɬɟɱɧɚ ɢ ɝɚɫɨɜɢɬɚ ɝɨɪɢɜɚ)
2 x ɝɨɞɢɲʃɟ ɫɩɚʂɢɜɚʃɟɦ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
44,49 ɞɢɧ.
4.
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɱɜɪɫɬɚ ɝɨɪɢɜɚ) 6 x ɝɨɞɢɲʃɟ
ɫɚ ɩɚʂɟʃɟɦ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
44,49 ɞɢɧ.
3. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɞɢɦɧɢɱɚɪɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 613-13 ɨɞ
01.02.2013. ɝɨɞɢɧe, ɢ ɬɨ:
ɐȿɇȺ
Ɋ.ɛ. ɭ
Ɉɉɂɋ
ɭ ɞɢɧ.
ɮɢɫɤ.ɤ.
ɑɢɲʄɟʃɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ
78,59
409
ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɪɟɞ. ɨɛɢɥɚɡɚɤ
410
Ɉɛɢɥɚɡɚɤ ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ
320,38
ɑɢɲʄɟʃɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ
29,50
411
ɡɝɪɚɞɚɦɚ (ɪɟɞɨɜɧɨ) ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
412
ɉɨ ɩɨɡɢɜɭ ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
58,95
ɑɢɲʄɟʃɟ ɡɢɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɠɧɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ –
58,95
413
ɤɚɧɚɥɚ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ
414
ɉɚʂɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ
320,15
415
ɇɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɰɟɧɭ + ɧɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
53,57
ɉɪɟɝɥɟɞ ɧɨɜɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɧɨɜɨɫɚɝɪɚɻɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ) ɫɚ
1.184,26
416
ɢɡɞɚɜɚʃɟɦ ɚɬɟɫɬɚ ɨ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢ
417
ȼɚɻɟʃɟ ɱɚɻɢ ɢɡ ɞɢɦʃɚɤɚ
78,59
418
Ɉɞɝɭɲɢɜɚʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɝɧɟɡɞɚ, ɲɭɬ ɢ ɞɪ)
159,12
Ɋɟɞɨɜɚɧ ɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɢɦʃɚɤɚ ɡɚ ɝɚɫɧɭ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɭ
1.184,26
419
ɢ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɚɬɟɫɬɚ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ ɡɚ ɤɨɬɥɨɜɟ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɧɚ:
718,86
420
- ɱɜɪɫɬɨ ɝɨɪɢɜɨ
421
- ɝɚɫ
502,12
ɑɢɲʄɟʃɟ ɤɨɬɥɨɜɚ ɧɚ:
2.193,85
422
- ɱɜɪɫɬɨ ɝɨɪɢɜɨ
423
- ɬɟɱɧɨ ɝɨɪɢɜɨ
1.793,17
424
- ɝɚɫ
1.404,32
ɋɜɢ ɪɚɞɨɜɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɰɟɧɨɜɧɢɤɨɦ ɢ
624,57
425
ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɞɦɢɪɢɬɢ ɧɚɩɥɚʄɭʁɭ ɫɟ ɩɨ ɱɚɫɭ
426
Ⱦɢɦɨɜɧɟ ɰɟɜɢ
14,78
427
Ⱦɢɦʃɚɤ ɨɞ ɪɨɲɬɢʂɚ
2.193,87
428
ɑɢɲʄɟʃɟ ɪɨɲɬɢʂɚ
4.568,36
429
Ɂɚ ɫɜɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɜɚɧ ȼɪɲɰɚ ɧɚɩɥɚʄɭʁɟ ɫɟ ɞɨɞɚɬɧɨ ɩɪɟɜɨɡ
58,93
ɍ ɰɟɧɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɰɟɧɨɜɧɢɤɭ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
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4. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɩɨɝɪɟɛɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 613-13 ɨɞ
01.02.2013. ɝɨɞɢɧe, ɢ ɬɨ:
Ɋɟɞ.
ɐȿɇȺ
Ɉɉɂɋ
ɛɪɨʁ
ɭ ɞɢɧ.
1. Ɂɚɤɭɩ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɪɚɤɭ - ɝɪɨɛɧɢɰɭ
ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɬɪɭ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɦ – ɝɨɞɢɲʃɟ
101,31
2. Ƚɨɞɢɲʃɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɝɪɨɛʂɚ
298,31
- ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɝɪɨɛɧɨɦ ɦɟɫɬɭ - ɪɚɤɚ
607,86
- ɡɚ ɝɪɨɛɧɢɰɭ
3. Ʉɨɩɚʃɟ ɪɚɤɟ
6.113,79
Ɂɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɪɚɤɟ
2.546,83
4. Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
5.095,08
Ɂɚɬɜɚɪɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
2.546,83
5. ɉɪɟɧɨɫ ɩɨɝ. ɤɨɥɢɰɢɦɚ ɨɞ ɤɚɩɟɥɟ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɫɚɯɪɚɧɟ
676,7
6. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɡɚ ʁɟɞɚɧ ɦɟɫɟɰ
676,7
7. ɑɢɲʄɟʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɢ ɪɚɡɦɟɲɬɚʁ ɫɚɧɞɭɤɚ
- ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɫɚɧɞɭɤɭ
5.139,10
8. ɋɚɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ
ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɫɭɞɢʁɟ ɩɨ 1 ɱɨɜɟɤɭ ɡɚ 1 ɫɚɬ
5.139,10
9. ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɚɞ ɧɚ ɟɤɫɯɭɦɚɰɢʁɢ
- ɢɡ ɪɚɤɟ
14.266,46
- ɢɡ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
9.523,18
10. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɚɩɟɥɟ ɞɧɟɜɧɨ
2.389,26
11. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɯɥɚɞʃɚɱɟ ɩɨ 1 ɱɚɫɭ
99,92
12. ɋɤɢɞɚʃɟ ɪɚɦɚ
2.389,26
- ɋɤɢɞɚʃɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
1.463,38
- ɋɤɢɞɚʃɟ ɩɥɨɱɟ
1.463,38
13. ɍɧɨɲɟʃɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ ɭ ɤɚɩɟɥɭ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰɚ
2.389,26
14. ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɝɪɨɛʂɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɬɪɟʄɢɯ ɥɢɰɚ
- ɂɡɪɚɞɚ ɪɚɦɚ ɡɚ ʁɟɞɧɨ ɝɪɨɛɧɨ ɦɟɫɬɨ
1.463,38
- ɂɡɪɚɞɚ ɪɚɦɚ ɡɚ ɞɜɚ ɝɪɨɛɧɚ ɦɟɫɬɚ
2.388,96
- Ɉɛɥɚɝɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɫɚ ɬɟɪɚɰɨɦ ɢ ɦɟɪɦɟɪɨɦ
3.334,25
- Ɇɨɧɬɢɪɚʃɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
2.388,96
15. ɍɫɥɭɝɟ ɩɪɟɜɨɡɚ:
- ɨɞ ɤɭʄɟ, ɛɨɥɧɢɰɟ, ɞɨ ɤɚɩɟɥɟ (ɥɨɤɚɥ)
2.388,96
- ɩɪɟɤɨ 40 ɤɦ ɩɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ 50%
74,69
ɨɞ ɰɟɧɟ ɛɟɧɡɢɧɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ
- ɡɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
- ɧɨɜɨ ɝɪɨɛɧɨ ɦɟɫɬɨ
2.837,13
- ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɟ ɝɪɨɛɧɨɝ ɦɟɫɬɚ
8.552,45
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
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5. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɩɢʁɚɱɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɛɪɨʁ 613-13 ɨɞ
01.02.2013. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
ɁȿɅȿɇȺ ɉɂȳȺɐȺ
ɊȿɁȿɊȼȺɐɂȳȺ

ɞɧɟɜɧɚ

ɉɂȳȺɑȺɊɂɇȺ

ɦɟɫɟɱɧɚ

ɞɧɟɜɧɚ

ȳȿȾ. ɆȿɊȿ

ɦɟɫɟɱɧɚ

ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ

87,76

2.120,51

296,19

8.008,10

ɞɢɧ/ɬɟɡɝɢ

ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ + ɩɥɚɬɨ

87,76

2.120,51

438,80

11.847,60

ɞɢɧ/ɬɟɡɝɢ

-

-

98,73

2.665,71

ɞɢɧ/ɦ2

87,76

2.120,51

356,53

9.626,18

ɞɢɧ/ɬɟɡɝɢ

-

-

109,7

-

ɞɢɧ/ɦ2

-

-

43,88

1.184,76

ɞɢɧ/ɦ2

Ȼɨɤɫ ɢɥɢ ɩɥɚɬɨ (ɩɨ ɦ2)
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ – ɰɜɟʄɟ
ɉɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɫɚ ɡɟɦʂɟ
ɠɢɜ, ɞɨɦ. ɠɢɜɨɬ. ɢ ɞɪ.(ɩɨ ɦ2)
Ɂɚɤɭɩ ɦɚɝɚɰɢɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
(ɩɨ ɦ2)

ɆɅȿɑɇȺ ɉɂȳȺɐȺ
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ (ɩɨ ɦ')
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ ɫɚ ɜɢɬɪɢɧɨɦ
(ɩɨ ɦ')
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ ɫɚ ɪɚɫɯɥ.
ɜɢɬɪɢɧɨɦ (ɩɨ ɦ')

43,88

1.059,71

148,10

4.004,05

ɞɢɧ/ɦ'

60,34

1.377,84

197,46

5.331,42

ɞɢɧ/ɦ'

87,76

2.120,51

296,19

8.008,10

ɞɢɧ/ɦ'

ɄȼȺɇɌȺɒ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɫɚ ɬɪɚɤɬɨɪɫɤɟ
ɩɪɢɤɨɥɢɰɟ, ɤɨɦɛɢ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɢɡ ɤɚɦɢɨɧɚ ɞɨ 5ɬ

-

2.276,28

296,19

8.008,10

ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

-

2.890,60

356,53

9.626,18

ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

ɉɪɨɞɚʁɚ ɢɡ ɤɚɦ. ɩɪɟɤɨ 5ɬ

-

3.757,23

438,80

11.847,60

ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

ɉɚɪɤɢɧɝ – ɩɭɬɧɢɱɤɨ ɜɨɡɢɥɨ

-

-

60,34

-

ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

ɋɌɈɑɇȺ ɉɂȳȺɐȺ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɫɢɬɧɟ ɫɬɨɤɟ (ɤɨɡɟ,
ɨɜɰɟ, ɩɪɚɫɢʄɢ, ʁɚɝɚʃɰɢ,
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

-

-

98,73

-

ɞɢɧ/ɤɨɦɚɞɭ

-

-

751,45

-

ɞɢɧ/ɤɨɦɚɞɭ

-

-

32,91

-

ɞɢɧ/ɤɨɦɚɞɭ

-

-

25,24

-

ɞɢɧ/ɤɨɦɚɞɭ

-

-

356,53

-

ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ

ȻɍȼȴȺɄ
ɉɢʁɚɱɧɚ ɬɟɡɝɚ

109,70

3.422,64

296,19

8.008,10

ɉɪɨɞɚʁɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ

109,70

3.422,64

54,85

1.480,95

-

-

120,67

-

ɉɪɨɞɚʁɚ ɩɨɥɨɜ. ɪɨɛɟ ɫɚ ɡɟɦ.

ɞɢɧ/ɬɟɡɝɢ
ɞɢɧ/ɬɟɡɝɢ
ɞɢɧ/ɦ2

ɞɢɧ/ɦɟɫɬɭ

ɉɚɪɤɢɧɝ – ɩɭɬɧɢɱɤɨ ɜɨɡɢɥɨ
60,34
- ɞɢɧ/ɜɨɡɢɥɭ
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
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6. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɨɞɧɨɲɟʃɟ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɢ ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɫɟɩɬɢɱɤɢɯ ʁɚɦɚ ɛɪɨʁ 613-13 ɨɞ 01.02.2013. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
ɐȿɇȺ
ɲɢɮɪɚ
Ɉɉɂɋ
ɭ ɞɢɧ.
400
ɐɟɧɚ ɰɢɫɬɟɪɧɟ ɡɚ ɜɨɞɭ
3.613,62
401
ɐɟɧɚ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
6.118,75
402
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ –(ɭɡ ɜɚɧɪɟɞɧɨ ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ)
617,03
404
ɐɟɧɚ ɜɟʄɟ ɮɟɤɚɥɧɟ ɰɢɫɬɟɪɧɟ (ɡɚ ɝɪɚɻɚɧɟ)
3.019,32
406
ɐɟɧɚ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɮɟɤɚɥɢʁɚ ɜɟʄɨɦ ɰɢɫɬɟɪɧɨɦ (ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ)
5.435,56
407
ɐɟɧɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɩɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ
60,39
408
Ȼɭɲɟʃɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨ ɱɚɫɭ
3.613,62
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ – ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɢ
ɪɚɡɚɫɬɢɪɚʃɟ ɲɭɬɚ ɢ ɡɟɦʂɟ ɩɨ ɦ3
147,96
3
ɂɡɧɨɲɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɨɞ 1,1 ɦ (ɜɚɧɪɟɞɧɨ)
1.223,75
3
Ɂɚɤɭɩ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɨɞ 5ɦ (ɦɟɫɟɱɧɨ)
1.837,19
3
Ɂɚɤɭɩ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ 1,1 ɦ (ɦɟɫɟɱɧɨ)
821,74
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
7. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɭɫɥɭɝɚ ɱɢɲʄɟʃa ɢ ɨɞɜɨɡa ɭɥɢɱɧɨɝ
ɫɦɟʄɚ ɛɪɨʁ 613-13 ɨɞ 01.02.2013. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
ɊȺȾɇȺ ɋɇȺȽȺ
Ɋɟɞ.
Ɉɉɂɋ
ɛɪɨʁ
1.
ɇɄ ɪɚɞɧɢɤ
2.
ɉɄ ɪɚɞɧɢɤ
3.
Ʉȼ ɪɚɞɧɢɤ
4.
ȼɄȼ ɪɚɞɧɢɤ

ɐȿɇȺ
494,38
626,36
725,04
873,70

ȼɈɁɂɅȺ
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ɉɉɂɋ
Ɍɪɚɤɬɨɪ ɂɆɌ 549/550
Ɍɪɚɤɬɨɪ ɂɆɌ 577
Ʉɚɦɢɨɧ ȿɭɪɨ Ɂɟɬɚ
Ʉɚɦɢɨɧ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢ
Ʉɚɦɢɨɧ ɰɢɫɬɟɪɧɚ
Ȼɭɥɞɨɠɟɪ
Ɍɪɚɤɬɨɪɫɤɚ ɤɨɫɢɥɢɰɚ
Ɇɨɬɨɪɧɚ ɱɢɫɬɢɥɢɰɚ
ɊȺȼɈ ɱɢɫɬɢɥɢɰɚ

ɐȿɇȺ
1.728,94
1.901,79
3.410,46
6.157,11
6.809,58
7.971,04
4.827,28
1.193,97
7.054,37

29
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Ɋɟɞ.
Ɉɉɂɋ
ɐȿɇȺ/ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɦɟɪɟ
ɛɪɨʁ
1. Ɋɭɱɧɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɞɚʃɭ
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
4,78 ɞɢɧ./ɦ2
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
3,66 ɞɢɧ./ɦ2
Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
3,14 ɞɢɧ./ɦ2
2. Ɋɭɱɧɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɧɨʄɭ
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
2,90 ɞɢɧ./ɦ2
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
2,17 ɞɢɧ./ɦ2
Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
1,93 ɞɢɧ./ɦ2
3. Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɞɚʃɭ
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
2,11 ɞɢɧ./ɦ2
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
1,59 ɞɢɧ./ɦ2
Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
1,35 ɞɢɧ./ɦ2
4. Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɩɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɧɨʄɭ
ȼɢɲɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
1,24 ɞɢɧ./ɦ2
ɋɪɟɞʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
0,99 ɞɢɧ./ɦ2
Ɇɚʃɟ ɭɩɪʂɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
0,87 ɞɢɧ./ɦ2
5. Ɋɭɱɧɨ ɱɢɲʄɟʃɟ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɤɨɥɨɜɨɡɚ
ɞɚʃɭ
0,53 ɞɢɧ./ɦ2
ɧɨʄɭ
0,29 ɞɢɧ./ɦ2
6. ɑɢɲʄɟʃɟ ɦɚʃɢɯ ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ, ɭɬɨɜɚɪ ɢ ɨɞɜɨɡ

7.

ɤɚɦɢɨɧɨɦ

4.753,71 ɞɢɧ./ɱ

ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ

2.751,65 ɞɢɧ./ɱ

Ɋɚɞ ɧɚ ɭɬɨɜɚɪɭ ɭɥɢɱɧɨɝ ɫɦɟʄɚ
ɤɚɦɢɨɧɨɦ

4.753,71 ɞɢɧ./ɱ

ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ ɂɆɌ 549

2.751, 65 ɞɢɧ./ɱ

ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ ɂɆɌ 577
2.915,54 ɞɢɧ./ɱ
4.830,83 ɞɢɧ./ɱ
Ɋɚɞ ɬɪɚɤɬɨɪɫɤɟ ɤɨɫɢɥɢɰɟ
8.
Ɋɚɞ ɬɪɚɤɬɨɪɫɤɟ ɤɨɫɢɥɢɰɟ
3,22 ɞɢɧ./ɦ2
9. Ɋɚɞ ɛɭɥɞɨɠɟɪɚ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɢ
8.045,38 ɞɢɧ./ɱ
1.194,80 ɞɢɧ./ɱ
Ɋɚɞ ɦɨɬɨɪɧɟ ɱɢɫɬɢɥɢɰɟ
10.
Ɋɚɞ ɦɨɬɨɪɧɟ ɱɢɫɬɢɥɢɰɟ
1,18 ɞɢɧ./ɦ2
1.269,40 ɞɢɧ./ɱ
Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜɟ ɬɪɢɦɟɪɨɦ
11.
Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜɟ ɬɪɢɦɟɪɨɦ
6,77 ɞɢɧ./ɦ2
ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɧɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).
8. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɭɫɥɭɝɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ
ɛɪɨʁ 613-13 ɨɞ 01.02.2013. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
ɊȺȾɇȺ ɋɇȺȽȺ
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
1.
2.
3.
4.

Ɉ ɉ ɂ ɋ
ɇɄ ɪɚɞɧɢɤ
ɉɄ ɪɚɞɧɢɤ
Ʉȼ ɪɚɞɧɢɤ
ȼɄȼ ɪɚɞɧɢɤ

ɐȿɇȺ
477,98 ɞɢɧ.
626,36 ɞɢɧ.
725,06 ɞɢɧ.
889,87 ɞɢɧ.

07.03.2013.

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 3/2012

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

Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

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
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
Ⱥɲɨɜʂɟʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ⱥɧɝɚɠɦɚɧ ɜɨɡɢɥɚ ɫɚ
ɜɨɡɚɱɟɦ (ɞɢɧ./ɱɚɫ)
2.675,24
1.728,94
779,47
857,38
742,97
868,24
1.674,33
742,97
2.675,24
3.613,62
5.779,47

ɐȿɇȺ / ʁɟɞ. ɦɟɪɟ

5,95 ɞɢɧ./ɦ2
7,77 ɞɢɧ./ɦ2
10,44 ɞɢɧ./ɦ2
3,42 ɞɢɧ./ɦ2
6,38 ɞɢɧ./ɦ2
6,77 ɞɢɧ./ɦ2
0,77 ɞɢɧ./ɦ2
6,44 ɞɢɧ./ɦ2
11,08 ɞɢɧ./ɦ2
0,03 ɞɢɧ./ɦ
25,04 ɞɢɧ./ɦ2
1,89 ɞɢɧ./ɦ2
1,21 ɞɢɧ./ɦ2
8,68 ɞɢɧ./ɦ2
127,46 ɞɢɧ./ɦ2
1,08 ɞɢɧ./ɦ2
530,28 ɞɢɧ./ɦ3
303,03 ɞɢɧ./ɦ3
1,29 ɞɢɧ./ɦ2
9,55 ɞɢɧ./ɦ2
764,77 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
358,59 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
63,74 ɞɢɧ./ɦ2
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

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

07.03.2013.

119,51 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
1.106,41 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
2.819,30 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
4.425,69 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
8.468,95 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
422,96 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
956,01 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
1.911,99 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
3.676,92 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
7.966,65 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
95,61 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
191,33 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
165,72 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
6,25 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
5,02 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
31,32 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
25,04 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
4,78 ɞɢɧ./ɦ2
29,33 ɞɢɧ./ɦ2
54,62 ɞɢɧ./ɦ2
125,27 ɞɢɧ./ɦ2
83,54 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
27,30 ɞɢɧ./ɦ2
149,92 ɞɢɧ./ɦ2
171,62 ɞɢɧ./ɦ2
64,05 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
50,10 ɞɢɧ./ɦ
78,30 ɞɢɧ./ɦ
83,54 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
23,90 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
25,51 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
50,10 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
83,54 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
751,44 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
5.417,68 ɞɢɧ./ɬɭɪɚ
725,08 ɞɢɧ./ɱɚɫ
519,53 ɞɢɧ./ɦ2

ɍ ɰɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ (ɉȾȼ).

07.03.2013.
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9. Ⱦɚʁɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɐɟɧɨɜɧɢɤ ɫɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɛɪɨʁ 613-13 ɨɞ
01.02.2013. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ:
Ɋɟɞ.
Ɉ ɉ ɂ ɋ
ɛɪɨʁ
1. ɐɜɟʄɟ I ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
2. ɐɜɟʄɟ II ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
3. ɐɜɟʄɟ III ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ

ɐȿɇȺ/ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ
58,10 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
103,30 ɞɢɧ./ɤɨɦ.
193,68 ɞɢɧ./ɤɨɦ.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
OP[TINSKO VE]E

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.
Цвеће III категорије: Pelargonium pelatum.

Broj:38-3/2013-I I I-01
Datum: 07.03.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

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

2.

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

^edomir @ivkovi}, с.р.

II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном
листу Општине Вршац».
Ступањем на снагу овог Решења престаје
да важи Решење о давању сагласности на
Ценовник услуга водовода број 38-11/2012III-01 од 13. децембра 2012. године, Решење о
давању сагласности на Ценовнике комуналних
услуга број 38-8/2012-III-01 од 16. октобра
2012. године и Решење о давању сагласности на
Ценовнике комуналних услуга број 38-1/2012III-01 од 07. фебруара 2012. године.
III
Ово Решење биће објављено
“Службеном листу Општине Вршац”.
Република Србија

у

На основу члана 8. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима («Сл.
гласник РС», број 41/2009) и члана 31. став 1.
и 3. Пословника о раду Опшптинскогв већа
Општине Вршац («Сл. лист Општине Вршац»,
број 10/2008), на седници одржаној 19. фебруара
2013. године, Општинско веће донело је
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНАМА И ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
Овим Решењем допуњује се и мења
Решење о оснивању Општинског савета за
безбедност саобраћаја на путевима општине
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Вршац број 06.2-25/2010-III-01 од 10. августа
2010. године.
II
Решење из тачке I овог Решења допуњује
се тако што се у тачки 2:
- после друге алинеје додаје нова алинеја
која гласи: «Милош Васић, члан Општинског
већа»,
- после четврте алинеје додаје нова
алинеја која гласи: «Елемер Барта, директор
ОШ «Паја Јовановић»;» и
- алинеја осам Решења мења се и гласи:
«Барбара Весин Стојић».

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ
I

У осталом делу Решење из тачке I oвог
Решења остаје непромењено.

Решење о образовању Пирвредног савета
Општине Вршац број 06.2-14/2012--III-01 од 20.
априла 2012. године и број 06.2-30/2012-III-01
од 21. септембра 2012. године, у тачки I мења
се тако што се:
-под редним бројем 3. речи: «Војислав
Бугарски, директор произ-водње у Frezenius Medical Care Вршац, Београдски пут бб»
замењују речима: «Бошко Милинковић, директор
МБВ доо, Загорке Маливук 14, Вршац» и
- после редног бројa 13. додаје се: «14.
Димитрије Богић, власник пољопривредног
газдинства, Вршац, Змај Јовина 26.».

IV

II

Ово Решење објавити у «Службеном
листу Општине Вршац».

У осталом делу Решење из тачке I став 1.
остаје непромењено.

III

III
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
OP[TINSKO VE]E
Broj:06.2-6/2013-I I I-01
Datum: 19.02.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

Ово Решење објавити у «Службеном
листу Општине Вршац».

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

^edomir @ivkovi}, с.р.

3.

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи ( «Сл. гласник
РС» број, 129/07) и на основу Закључка
Општинског већа број 06.2-11/2012-III-01 од 23.
марта 2012. године, Општинско веће Општине
Вршац, дана 28. фебраура 2013. године донело је

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
OP[TINSKO VE]E
Broj:06.2-7/2013-I I I-01
Datum: 28.02.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

^edomir @ivkovi}, с.р.

07.03.2013.
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4.
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5.

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/2007)
и члана 46. Статута Општине Вршац («Сл. лист
Општине Вршац», број 10/2008 и 13/2008),
Председник Општине Вршац, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА
РЕШАВАЊЕ ПО
ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
I
ЈАРОСЛАВА
ДЕГА,
дипломирани
правник, запослена у Општинској управи
Општине Вршац, р а з р е ш а в а с е овлашћења
за решавање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја, почев од дана
доношења овог Решења.
II
Ово Решење објавити у «Службеном
листу Општине Вршац».
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
OP[TINSKO VE]E
Broj:031-26/2013-I-01
Datum: 20.02.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

^edomir @ivkovi}, с.р.

По извршеном сравњењу са изворним
текстом, утврђено је да се у Решењу о именовању
председника и чланова Управног и Надзорног
одбора Градског музеја у Вршцу (“Службени
лист Општине Вршац” бр. 5/2012) поткрала
грешка, па се, на основу члана 90. Пословника
о раду Скупштине општине Вршац (“Службени
лист Општине Вршац” бр. 9/2008), даје
ИСПРАВКА
У Решењу о именовању председника и
чланова Управног и Надзорног одбора Градског
музеја у Вршцу (“Службени лист Општине
Вршац” бр. 5/2012), врши се иправка која гласи:
- у члану 2. уместо речи “Душан Бељин”,
треба да стоје речи “Душан Баљак”.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА
ОПШТИНЕ
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