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2.

1.

На основу члана 15. Oдлуке о образовању
месних заједница на територији општине Вршац
(“Сл. лист општине Вршац”, бр. 7/2002, 2/2005),
доносим
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
1. Расписујем изборе за Савете Месних
заједница на територији општине Вршац за 17.
мај 2009. године у времену од 10 до 20 часова.
2. Рокови за вршење изборних радњих
почињу да теку од 17.04.2009. године.
3. Изборе за Савете Месних заједница
спровешће Комисије за спровођење избора (
у даљем тексту: Комисија ) у свим Месним
заједницама општине Вршац.
4. Комисије ће бити именоване посебним
решењем.
5. Задатак Kомисије je да се стара о
законитом спровођењу избора у складу са
Одлуком и Статутом МЗ.
6. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављења у “Службеном
листу општине Вршац”.

Општинско веће Општине Вршац, на
седници одржаној 01. априла 2009. 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 Друштвеног предузећа “Други октобар”,
број 447/09 од 24.03.2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
I
1. Даје се сагласност на Ценовник
комуналних услуга број 447/3-09
од 24.03.2009. године, и то:
1.

2.

3.

4.
5.
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Stevica Nazar~i},s.r

ɞ
,
ȼɈȾȺ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɨ ɦ3
- ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɚ ɩɨ ɦ3
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ3
ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɨ ɦ3
- ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɚ ɩɨ ɦ3
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ3
ɉɊȿɑɂɒȶȺȼȺȵȿ ɈɌɉȺȾɇɂɏ ȼɈȾȺ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɨ ɦ3
- ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɚ ɩɨ ɦ3
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ3
ɌɈɉɅȺɇȿ–ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɬɨɩɥɚɧɚ, ɬɨɩɥɨɜɨɞɚ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚ
- ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɨ ɦ2
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ2
ɂɁɇɈɒȿȵȿ ɋɆȿȶȺ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɨ ɦ2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2
- ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɚ ɩɨ ɦ2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɭ ɜɢɲɟɫɩɪɚɬɧɢɰɚɦɚ ɩɨ ɦ2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2
- ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɫɦɟʄɚ ɢɡ ɤɢɨɫɤɚ
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ – ɤɢɨɫɰɢ ɦ2

78,98 ɞɢɧ.
42,43 ɞɢɧ.
22,68 ɞɢɧ.
31,94 ɞɢɧ.
17,57 ɞɢɧ.
9,21 ɞɢɧ.
15,84 ɞɢɧ.
8,33 ɞɢɧ.
4,32 ɞɢɧ.
16,97 ɞɢɧ.
12,76 ɞɢɧ.
8,59
0,34
5,30
0,21
3,26
0,21
3,26
0,21
528,89
21,23

ɞɢɧ.
ɞɢɧ.
ɞɢɧ.
ɞɢɧ.
ɞɢɧ.
ɞɢɧ.
ɞɢɧ.
ɞɢɧ.
ɞɢɧ.
ɞɢɧ.

У цену комуналних услуга по овом
ценовнику није урачунат порез на додату
вредност.
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2. Даје се сагласност на Ценовник
димничарских услуга број 447/5-09 и 447/6-09
од
ɞ 24.03.2009.
ɞ ,године, и то:
ɁȺ ɊȺȾɇȿ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȿ:
1. ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (6 x ɝɨɞɢɲʃɟ) ɫɚ
ɩɚʂɟʃɟɦ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
2. ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦɨɜɨɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɝɪɟʁɚʃɟ
ɁȺ ȾɈɆȺȶɂɇɋɌȼȺ:
3. ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɬɟɱɧɚ ɢ ɝɚɫɨɜɢɬɚ
ɝɨɪɢɜɚ) 2 x ɝɨɞɢɲʃɟ ɫɩɚʂɢɜɚʃɟɦ
(ɧɚɩɥɚɬɟ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
4. ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (6 x ɝɨɞɢɲʃɟ) ɫɚ
ɩɚʂɟʃɟɦ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
Ɋ.ɛɪ. ɭ
ɮɢɫɤ.ɤ.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.

93,71 ɞɢɧ.

31,03 ɞɢɧ.
31,03 ɞɢɧ.

ɑɢɲʄɟʃɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ
ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɪɟɞ. Ɉɛɢɥɚɡɚɤ
Ɉɛɢɥɚɡɚɤ ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ
ɡɝɪɚɞɚɦɚ (ɪɟɞɨɜɧɨ) ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
ɉɨ ɩɨɡɢɜɭ ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɡɢɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɠɧɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ –
ɤɚɧɚɥɚ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ
ɉɚʂɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɡɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ
ɇɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɰɟɧɭ
+ ɧɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
ɉɪɟɝɥɟɞ ɧɨɜɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɧɨɜɨɫɚɝɪɚɻɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ) ɫɚ
ɢɡɞɚɜɚʃɟɦ ɚɬɟɫɬɚ ɨ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɜɨɡɢɥɚ
ȼɚɻɟʃɟ ɱɚɻɢ ɢɡ ɞɢɦʃɚɤɚ
Ɉɞɝɭɲɢɜɚʃɟ ɞɢɦʃɚɞɚ (ɝɧɟɡɞɚ, ɲɭɬɚ ɢ ɞɪ)
Ɋɟɞɨɜɚɧ ɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɢɦʃɚɤɚ ɡɚ ɝɚɫɧɭ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɭ
ɭɡ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɱɢɲʄɟʃɟ ɢ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɚɬɟɫɬɚ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ ɡɚ ɤɨɬɥɨɜɟ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɧɚ:
- ɱɜɪɫɬɨ ɝɨɪɢɜɨ
- ɝɚɫ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɤɨɬɥɨɜɚ ɧɚ:
- ɱɜɪɫɬɨ ɝɨɪɢɜɨ
- ɬɟɱɧɨ ɝɨɪɢɜɨ
- ɝɚɫ
ɋɜɢ ɪɚɞɨɜɢ ɤɨʁɢ ɧɢɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɰɟɧɨɜɧɢɤɨɦ ɢ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɞɦɢɪɢɬɢ ɧɚɩɥɚʄɭʁɭ ɫɟ ɩɨ ɱɚɫɭ
Ⱦɢɦɨɜɧɟ ɰɟɜɢ
Ⱦɢɦʃɚɤ ɨɞ ɪɨɲɬɢʂɚ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɪɨɲɬɢʂɚ
Ɂɚ ɫɜɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɜɚɧ ȼɪɲɰɚ ɧɚɩɥɚʄɭʁɟ ɫɟ ɞɨɞɚɬɧɨ ɩɪɟɜɨɡ

ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.

20,57
41,10
41,10
223,30

826,06
54,81
110,99
826,06
501,42

ɞ

ɞ

,
Ɉɉɂɋ

ȭ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɭɥɚɡ ɩɭɬɧɢɱ. ɚɭɬɨ – ɞɧɟɜɧɨ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɤɨɦɛɢ – ɞɧɟɜɧɨ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɬɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ – ɞɧɟɜɧɨ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɬɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ – ɦɟɫɟɱɧɨ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɤɨɦɛɢ – ɦɟɫɟɱɧɨ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɩɭɬɧɢɱɤɨ ɜɨɡɢɥɨ – ɦɟɫɟɱɧɨ

ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.
44,92
61,98
107,80
2.157,73
1.698,70
1.078,87

Ƚ

1.250,78
979,54

1. ɉɪɨɞɚʁɚ ɥɭɛɟɧɢɰɚ ɤɨɦɛɢ ɨɞ 2 ɬ ɫɚ ɜɨɡɢɥɚ – ɞɧɟɜɧɨ, ɨɛɢɱɚɧ ɞɚɧ
2. ɉɪɨɞɚʁɚ ɥɭɛɟɧɢɰɚ ɤɨɦɛɢ ɨɞ 2 ɬ ɫɚ ɜɨɡɢɥɚ – ɞɧɟɜɧɨ, ɩɢʁɚɱɧɢ ɞɚɧ

158,10
305,43

Ƚ

3. ɉɪɨɞɚʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɫɚ ɤɚɦɢɨɧɚ – ɞɧɟɜɧɨ ɨɛɢɱɚɧ ɞɚɧ
4. ɉɪɨɞɚʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɫɚ ɤɚɦɢɨɧɚ – ɞɧɟɜɧɨ ɩɢʁɚɱɧɢ ɞɚɧ

211.10
349,44

435,65
10,30
1.530,28
3.186,55
41,10

ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.

ɋɚɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ
ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɫɭɞɢʁɟ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɩɨ 1 ɱɨɜɟɤɭ ɡɚ 1 ɫɚɬ

3.314,47

9.

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɚɞ ɧɚ ɟɤɫɯɭɦɚɰɢʁɢ
- ɢɡ ɪɚɤɟ
- ɢɡ ɝɪɨɛɧɢɰɟ

9.951,24
6.642,67

5.
6.
7.

1.978,97
5.965.65

350,25

8.

4.

52,10

1.530,26

3.314,47

3.

1.666,36

4. Даје се сагласност на Ценовник услуга на
кванташкој пијаци бр. 447/8-09 од 24.03.1009.
године, и то:

41,10

Ɂɚɤɭɩ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɪɚɤɭ - ɝɪɨɛɧɢɰɭ
ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɬɪɭ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɦ - ɝɨɞɢɲʃɟ
Ƚɨɞɢɲʃɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɝɪɨɛʂɚ
- ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɝɪɨɛɧɨɦ ɦɟɫɬɭ - ɪɚɤɚ
- ɡɚ ɝɪɨɛɧɢɰɭ
Ʉɨɩɚʃɟ ɪɚɤɟ
Ɂɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɪɚɤɟ
Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
Ɂɚɬɜɚɪɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
ɉɪɟɧɨɫ ɩɨɝ.ɤɨɥɢɰɢɦɚ ɨɞ ɤɚɩɟɥɟ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɫɚɯɪɚɧɟ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɡɚ ʁɟɞɚɧ ɦɟɫɟɰ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɢ ɪɚɡɦɟɲɬɚʁ ɫɚɧɞɭɤɚ
- ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɫɚɧɞɭɤɭ

2.

1.020,48
1.666,36
2.325,72
1.666,36

54,81

,
1.

1.666,56
69,69
1.666,56
1.020,74
1.020,74
1.666,56

223,30

3. Даје се сагласност на Ценовника
погребних услуга број 447/7-09 од 24.03.2009.
године, и то:
Ɉɉɂɋ

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
- ɂɡɪɚɞɚ ɪɚɦɚ ɡɚ ʁɟɞɧɨ ɝɪɨɛɧɨ ɦɟɫɬɨ
- ɂɡɪɚɞɚ ɪɚɦɚ ɡɚ ɞɜɚ ɝɪɨɛɧɚ ɦɟɫɬɚ
- Ɉɛɥɚɝɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɫɚ ɬɟɪɚɰɨɦ ɢ ɦɟɪɦɟɪɨɦ
- Ɇɨɧɬɢɪɚʃɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
15. ɍɫɥɭɝɟ ɩɪɟɜɨɡɚ:
- ɨɞ ɤɭʄɟ, ɛɨɥɧɢɰɟ, ɞɨ ɤɚɩɟɥɟ (ɥɨɤɚɥ)
- ɩɪɟɤɨ 40 ɤɦ ɩɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ 50% ɨɞ ɰɟɧɟ ɛɟɧɡɢɧɚ ɧɚ
ɬɪɠɢɲɬɭ
- ɡɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
- ɧɨɜɨ ɝɪɨɛɧɨ ɦɟɫɬɨ
- ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɟ ɝɪɨɛɧɨɝ ɦɟɫɬɚ

93,71 ɞɢɧ.

Ɉɉɂɋ

13.04.2009.

70,67
208,08
424,00
4.264,54
1.776,49
3.553,95
1.776,49
472,10
472,10

Ʉɭɩɭɫ, ɩɚɩɪɢɤɚ, ɤɪɨɦɩɢɪ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɫɟɡɨɧɫɤɭ ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ
ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨɧɭɞɟ ɢ ɰɟɧɟ 3% ɞɨ 6%.

5. Даје се сагласност на Ценовник услуга
на сточној пијаци број 447/10-09 од 24.03.2009.
године, и то:
Ɉɉɂɋ
ȭ 1.
Ƚ 2.
3.
Ƚ
4.

ɉɚɪɤɢɧɝ ɜɨɡɢɥɚ – ɬɟɪɟɬɧɚ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ – ɦɟɫɟɱɧɨ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ ɢɡ ɜɨɡɢɥɚ – ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɚ – ɞɧɟɜɧɨ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɝɪɚɻɟ ɢɡ ɜɨɡɢɥɚ – ɞɧɟɜɧɨ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɝɪɚɻɟ ɫɚ ɡɟɦʂɟ ɢɫɬɨɜɚɪɟɧɨ,
ɝɪɚɻɚ ɫɥɨɠɟɧɚ ɢ ɲɩɚɧɨɜɚɧɚ ɩɨ ɦ2 – ɦɟɫɟɱɧɨ
Ƚ 5. ɀɢɬɚɪɢɰɟ – ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɟ – ɞɧɟɜɧɨ
Ƚ 6. Ɉɝɪɟɜɧɨ ɞɪɜɨ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɩɨ ɦ3 – ɞɧɟɜɧɨ
Ƚ 7. Ⱦɟɬɟɥɢɧɚ (ɫɥɚɦɚ, ɫɟɧɨ ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɨ) ɫɧɨɩ ɭ ɩɚɪɭ – ɞɧɟɜɧɨ
Ƚ 8. ɋɬɨɤɚ ɫɢɬɧɚ (ɩɪɚɫɢʄɢ, ʁɚɝʃɚɞ, ʁɚɪɢʄɢ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ – ɞɧɟɜɧɨ
Ƚ 9. ɋɬɨɤɚ ɤɪɭɩɧɚ (ɨɜɰɟ, ɤɨɡɟ ɢ ɫɥɢɱɧɨ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ – ɞɧɟɜɧɨ
Ƚ 10. ɋɬɨɤɚ ɤɪɭɩɧɚ (ɫɜɢʃɟ ɬɨɜɧɟ, ɬɟɥɚɞ ɢ ɫɥɢɱɧɨ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ – ɞɧɟɜɧɨ
Ƚ 11. ɋɬɨɤɚ ɤɪɭɩɧɚ ɪɨɝɚɬɚ (ɝɨɜɟɞɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ - ɞɧɟɜɧɨ
ȭ 12. ɉɚɪɤɢɧɝ ɩɨɪɟɞ ɫɬɨɱɧɟ ɩɢʁɚɰɟ, ɩɭɬɧɢɱɤɢ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɢ 1 ɱɚɫ

ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.
2.829,66
839,92
852,50
581,21
25,16
148,22
18,87
64,63
72,26
160,80
561,44
38,63

6. Даје се сагласност на Ценовник
пијачних услуга и то:
- на ткзв. “Бувљаку” закуп тезге и
пијачарина, број 447/11-09 од 24.03.2009.
године:

13.04.2009.
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ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.
2.552,09
108,70
280,28

Ɉɉɂɋ
ȭ
Ƚ
Ƚ
Ƚ

1. Ɂɚɤɭɩ ɬɟɡɝɟ - ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɚ ɡɚ ɫɜɟ ɬɟɡɝɟ ɢɫɬɨ - ɦɟɫɟɱɧɨ
2. ɇɚɩɥɚɬɚ ɞɧɟɜɧɟ ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɟ 2ɦ2
3. Ⱦɧɟɜɧɢ ɡɚɤɭɩ ɬɟɡɝɟ 2ɦ2 ɡɚ ɫɜɟ ɬɟɡɝɟ ɢɫɬɨ
Ɉɛɟɥɟɠɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ (ɦɟɲɨɜ.ɩɢʁɚɰɚ ɩɥɚɫɬɢɱɚɪɢ) 1ɦ2 ɢ
4.
215,60
Ʉɢɧɟɡɢ - ɞɧɟɜɧɨ
Ɉɛɟɥɟɠɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɜɚɧ ɫɬɨɥɨɜɚ (ɦɟɲɨɜɢɬɚ ɩɢʁɚɰɚ)
157,21
Ƚ 5.
1ɦ2 - ɞɧɟɜɧɨ
Ƚ 6. ɉɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɩɨɥɨɜɧɟ ɪɨɛɟ ɜɚɧ ɫɬɨɥɨɜɚ 1ɦ2 - ɞɧɟɜɧɨ
71,87
ȭ 7. Ɂɚɤɭɩ ɤɢɨɫɤɚ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
9.541,81
8. Ɂɚɤɭɩ ɤɢɨɫɤɚ - ɞɧɟɜɧɨ
80,85
ɇȺɉɈɆȿɇȺ: Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɟ ɡɚ ɬɟɡɝɭ ɩɥɚʄɚ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɞɧɟɜɧɭ
ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ ɡɚ ɬɟɡɝɭ ɤɚɞ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɚɧ – ɤɚɞ ɤɨɪɢɫɬɢ ɬɟɡɝɭ.

Ƚ
Ƚ
Ƚ

- ɧɚ ɡɟɥɟɧɨʁ, ɜɨʄɧɨʁ ɢ ɦɥɟɱɧɨʁ ɩɢʁɚɰɢ, ɛɪɨʁ 447/9-09 ɨɞ 24.03.2009. ɝɨɞɢɧɟ:
ɈɋɇɈȼɂɐȺ
Ɉɉɂɋ
1. Ɍɟɡɝɚ I ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ 2ɦ2
1.582,82
2. Ɍɟɡɝɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ 2ɦ2
1.033,06
3. Ɍɟɡɝɚ - ɜɢɬɪɢɧɚ ɦɥɟɱɧɚ ɩɢʁɚɰɚ 1ɦ2
1.033,06

Ɉɫɧɨɜɢɰɚ
ɨɛɢɱɚɧ ɞɚɧ
219,19
179,66
148,22
89,84
148,22
160,80

Ɉɉɂɋ

Ɉɫɧɨɜɢɰɚ
ɩɢʁɚɱɧɢ ɞɚɧ
361,12
283,87
186,85
115,88
179,66
160,80
32,34
44,92
77,26
32,34
64,69
130,26

2ɦ2 ɬɟɡɝɚ I ɤɚɬɟɝ, II ɤɚɬ.
1ɦ2 ɦɥɟɱɧɚ - ɜɢɬɪɢɧɚ
1ɦ2 ɬɟɡɝɚ I, II ɤɚɬɟɝ.
2ɦ2 ɬɟɡɝɚ (ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɜɚɧ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ)
ɉɪɨɞɚʁɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɜɚɧ ɬɟɡɝɟ (ɡɟɥɟɧɚ-ɜɨʄɧɚ) 1ɦ2
ɉɪɨɞɚʁɚ ɥɭɛɟɧɢɰɚ ɩɢʁɚɱɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ 1ɦ2/ɞɢɧ.
ɀɢɜɢɧɚ ʁɟɞɚɧ ɩɚɪ
ȳɚʁɚ ɤɨɪɩɚ ɦɚʃɚ
ȳɚʁɚ ɤɨɪɩɚ ɜɟʄɚ
ɐɜɟʄɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ 1»4 ɬɟɡɝɟ
ɋɢɪ - ɤɨɮɚ ɞɨ 5 ɤɝ.
ɋɢɪ - ɤɨɮɚ ɜɟʄɚ
Ʉɭɩɭɫ, ɩɚɩɪɢɤɚ, ɤɪɨɦɩɢɪ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɫɟɡɨɧɫɤɭ
ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨɧɭɞɟ ɢ ɰɟɧɟ 3% ɞɨ 6%
ɇȺɉɈɆȿɇȺ: Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɟ ɡɚ ɬɟɡɝɭ ɩɥɚʄɚ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɞɧɟɜɧɭ
ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ ɡɚ ɬɟɡɝɭ ɤɚɞ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɚɧ – ɤɚɞ ɤɨɪɢɫɬɢ ɬɟɡɝɭ.
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

7. Даје се сагласност на Ценовник
комуналних услуга одношења контејнера и
пражњења септичких јама број 447/4-09 од
24.03.2009. године, и то:
ʁ
Ɋ.ɛɪ. ɭ
ɮɢɫɤ.ɤ.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.

ɪ

ɪ

ʁ

ɪʁ

Ɉɉɂɋ
ɐɟɧɚ ɰɢɫɬɟɪɧɟ ɡɚ ɜɨɞɭ
ɐɟɧɚ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ - (ɭɡ ɜɚɧɪɟɞɧɨ ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ)
ɐɟɧɚ ɦɚʃɟ ɮɟɤɚɥɧɟ ɰɢɫɬɟɪɧɟ (ɡɚ ɝɪɚɻɚɧɟ)
ɐɟɧɚ ɜɟʄɟ ɮɟɤɚɥɧɟ ɰɢɫɬɟɪɧɟ (ɡɚ ɝɪɚɻɚɧɟ)
ɐɟɧɚ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɮɟɤɚɥɢʁɚ ɦɚʃɨɦ ɰɢɫɬɟɪɧɨɦ (ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ)
ɐɟɧɚ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɮɟɤɚɥɢʁɚ ɜɟʄɨɦ ɰɢɫɬɟɪɧɨɦ (ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ)
ɐɟɧɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɩɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ
Ȼɭɲɟʃɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨ ɱɚɫɭ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ - ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɢ
ɪɚɡɚɫɬɢɪɚʃɟ ɲɭɬɚ ɢ ɡɟɦʂɟ ɩɨ ɦ3

,
ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.
2.435,88
4.124,55
240,21
1.614,88
2.035,56
2.920,00
3.664,02
40,71
2.435,88
69,55 + 30,20
99,73 ɞɢɧ/ɦ3

8. Даје се сагласност на повећање цена
услуга одржавања градског зеленила, а које
се односе на одржавање травних површина,
подизање и негу травних површина и цену радне
снаге и ангажованих возила за обављање ових
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послова за 5% у односу на до сада важеће.
У цене комуналних услуга из ове тачке није
урачунат порез на додатну вредност (ПДВ).
9. Даје се сагласност на повећање цена
услуга чишћења и одвоза уличног смећа, а које
се односе на цену радне снаге и ангажованих
возила за обављање ових послова за 5% у односу
на до сада важеће.
У цене комуналних услуга из ове тачке
није урачунат порез на додатну вредност
(ПДВ).
II
Цене комуналних услуга, на које је овим Решењем
дата сагласност, примењиваће се почев од 01.
марта 2009. године.
III
Ово Решење биће објављено у “Службеном
листу општине Вршац”.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
OP[TINSKO VE]E
Broj:38-1/2009-III-01
Datum: 01.04.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

^edomir @ivkovi},s.r

3.
Општинско веће Општине Вршац,
на основу члана 8. став 3. Одлуке о јавним
паркиралиштима (“Сл. лист општине Вршац”
бр. 14/2008 и 2/2009) и члана 49. тачка 2. Статута
Општине Вршац (“Сл. лист општине Вршац”
бр. 10/2008 и 13/2008), на седници одржаној 01.
априла 2009. године, донело је
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РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ
ПАРКИРАЛИШТА У ВРШЦУ
1. Утврђују се посебна паркиралишта за
путничке аутомобиле у Вршцу по зонама:
У зони I:
- на Тргу Саве Ковачевића,
- на Тргу победе,
- у улици Анђе Ранковић (од Доситејеве
до Стеријине),
- у улици Вука Караџића (код хотела
“Србија”),
- у улици Ђуре Јакшића,
- на Светосавском тргу,
- на Светосавском тргу (на коловозу,
обострано, од улице А. Ранковић до хотела
“Србија” односно, између објекта бивше “Робне
куће” и зелене површине,
- у улици Стеријина (између Стевана
Немање и Вука Караџића),
- у Стеријином сокачету,
- на почетку улице Никите Толстоја,
- на Омладинском тргу (поред Градског
парка),
- у улици Милоша Обилића (од улаза
у зелену пијацу до улице Ђуре Даничића са
непарне стране и од кућног броја 2 до улице
Брегалничка са парне стране улице)
- на Тргу Зелена пијаца (испред зграда
кућних бројева 11 и 12),
- у улици Змај Јовина (од Трга Саве
Ковачевића до улице Светозара Милетића).
У зони II:
- у улици Абрашевићева (од улаза у
пословни објекат ДП “Други октобар” до улазне
капије у Општу болницу “Вршац”),
- у улици Стевана Немање (испред
комуналног предузећа и испред кућних бројева
40 – 46 са парне стране улице и од кућног броја
23 до раскрснице са Стеријином улицом са
непарне стране улице),
- у улици Жарка Зрењанина (испред
објекта “СЛ Пивнице”),
- у улици Анђе Ранковић (од Стеријине
до улице Жарка Зрењанина),
- у улици Феликса Милекера (од улице
Жарка Зрењанина до Абрашевићеве),
- у улици Ђуре Цвејића (од улице Николе

Нешковића до Црног Јована, уз ограду “Бувље
пијаце”).
2. Одређује се посебно паркиралиште
за аутобусе у Вршцу, у I зони, у улици Вука
Караџића (код хотела “Србија”).
3. На посебним паркиралиштима из тачке
1. и 2. овог Решења врши се наплата паркирања
радним даном у времену од 7,00 до 21,00 час, а
суботом од 7,00 до 14,00 часова.
4. Станари и корисници пословног
простора, који поседују паркинг карту издату
од стране ДП “Други октобар”, користе паркинг
простор испред свог стана односно пословног
простора без временског ограничења.
5. Јавно предузеће за изградњу, развој
и уређење града и подручја општине Вршац
“Варош”, у року од 15 дана од дана доношења
овог Решења, на паркиралиштима из тачке 1.
овог Решења, која нису означена саобраћајном
сигнализацијом, поставиће саобраћајне знаке
“Временски ограничено паркирање” III-33 са
допунском таблом IV-5 (ознака зоне, период
и начин наплате паркирања) и обележиће
хоризонталну сигнализацију на посебним
паркиралиштима која су одређена на коловозу.
6. Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о одређивању посебних
паркиралишта у Вршцу, број 344-33/2005IV-04 од 11. априла 2005. године, објављено
у “Службеном листу општине Вршац” број
2/2005.
7. Ово Решење биће објављено у
“Службеном лист општине Вршац”, а ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
OP[TINSKO VE]E
Broj:352-146/2009-III-01
Datum: 01.04.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

^edomir @ivkovi},s.r

13.04.2009.
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4.

Општинска управа Општине Вршац,
Одељење за комуналне и стамбене послове
на основу члана 148. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (“Сл.гласник СРС”, бр.
53/82 - пречишћен текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и
“Сл. гласник РС”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94
и 25/97 - одлука УСРС) и члана 17. Одлуке
о организацији општинске управе (“Сл. лист
Општине Вршац”, бр. 2/2009), поступајући по
Закључку Општинског већа Општине Вршац,
број 06.2-14/2009-III-01 од 01.04.2009. године,
у поступку утврђивања режима саобраћаја,
доноси

Јавно предузеће за изградњу, развој
и уређење града и подручја општине Вршац
“Варош”, у року од 15 дана од дана доношења овог
Решења, поставиће саобраћајну сигнализацију у
складу са одредбом из става 1. овог Решења.
Ово Решење биће
објављено у
“Службеном листу општине Вршац”, а ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
OP[TINSKA UPRAVA

Р Е Ш Е Њ Е
Забрањује се заустављање и паркирање
возила на тротоару у улици Дворска у Вршцу, са
обе стране улице, од Трга Победе до улица Јаше
Томића и Светозара Милетића.

Broj:344-7/2009-IV-04
Datum: 05.04.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

NA^ELNIK
OP[TINSKE UPRAVE

Donevski Bosiqko,s.r
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