СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXIX

16. август 2018. године

Број 33/18

127. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 21/2016), члана 5. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицма локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016), члана 4. Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016), члана 26. став 1. и 2. Одлуке о Градској управи града Ужица ("Службени
лист града Ужица", број 14/08, 2/09, 9 и 25/10 и 9 и 33/16 ), члана 15. Одлуке о правобранилаштву ("Службени лист града Ужица" број
38/14), члана 13 Одлуке о оснивању интерне ревизије ("Службени лист града Ужица "број 3/12 и 34/16), члана 13. Одлуке о оснивању
буџетске инспекције ("Службени лист града Ужица "број 6-1/09 и 3-1/13), Градско веће, на предлог в.д. начелника Градске управе за
послове органа града, општу управу и друштвене делатности, дана 16.08.2018. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ,
СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ГРАДА УЖИЦА
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Градским управама, Градском правобранилаштву, Служби
буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ужица III број 110-12/2016 од 02.12.2016. године, III број 110-1/2017 од
20.02.2017. године, III број: 110-1-1/2017 од 08.03.2017. године, III број: 110-5/2017 од 21.06.2017. године, III број: 110-7/2017 од
13.07.2017. године и III број: 110-8/2017 од 06.12.2017. године и III број 110-2/18од 28.02.2018. године,
мења се члан 90. Послови економата и руковаоца имовине, тако да гласи:
"Радно место:

Послови економата и руковаоца имовине

Назив звања:

Референт

Шифра радног места:

1.01.01.14

Ознака групе, подгрупе радног места:
Захтевана стручна спрема:
Захтевана додатна знања/испити:

А10
Стечено средње стручно образовање у четворогодишњем
трајању
Положен државни стручни испит

Захтевано радно искуство:

најмање 3 године радног искуства у струци

Број извршилаца:

1

Опис послова:
Врши набавку и пријем ствари и опреме, ситног инвентара и потрошног материјала по требовањима и одлукама надлежног
органа, секретара и начелника који руководе органима управе; врши издавање ситног инвентара и потрошног материјала и
саставља месечне извештаје по органима; прима, контролише исправност и води евиденцију улазних рачуна, врши осигурање
имовине и припрему документације за регистрацију моторних возила, врши усклађивање стања по врстама материјала
(вредносно и количински), сређује документацију о набавкама опреме, ситног инвентара и потрошног материјала и о
изврешеним услугама и доставља на даљу обраду, књижење, ликвидирање, води магацинско књиговодство за потрошни
материјал и то усклађује са материјалним књиговодством, обезбеђује одговарајуће обрасце за попис имовине и даје потребне
податке комисији у току пописа и врши друге послове из делокруга Одсека.
За свој рад је непосредно одговоран руководиоцу Одељења и начелнику Градске управе."
Члан 2.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у градским управама,
Градском правобранилаштву, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ужица, ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број: 110-4/18, 16. 08.2018. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Немања Нешић, с.р.
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128. На основу члана 11.став 3. и 4. и члана 37. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Сл. гласник РС'', број
113/17 и 50/18) и члана 103. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', број 25/17-прећишћен текст), Градско веће, на седници
одржаној 16.08.2018. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА
БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''УЖИЦЕ'' У УЖИЦУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и начин остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској
установи ''Ужице'' у Ужицу (у даљем тексту: Предшколска установа).
Члан 2.
Право на регресирање трошкова, под условима из овог правилника, има дете чији родитељи, односно старатељи, имају
пребивалиште на подручју града Ужица, када користи целодневни боравак у Предшколској установи.
II РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Члан 3.
Родитељ, односно старатељ детета учествује у обезбеђивању средстава за остваривање делатности Предшколске установе у
висини која је прописана одлуком града Ужица о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања по детету у
Предшколској установи.
Члан 4.
Право на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи у висини учешћа корисника у цени услуге (право на бесплатан
боравак) имају:
- деца без родитељског старања која су у старатељским породицама под условом да за њих није остварено право на дечији
додатак;
- деца без родитељског старања која су у хранитељским породицама под условом да не испуњавају услове прописане за
остваривање права на дечији додатак;
- треће и четврто дете из породице из које троје, односно четворо деце користе услуге целодневног боравка.
Члан 5.
Право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи у висини од 50% од утврђеног учешћа корисника у цени
услуге из члана 3. овог правилника, има треће и свако наредно дете из породица са троје и више деце.
Члан 6.
Право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи у висини од 25% од утврђеног учешћа корисника у цени
услуге из члана 3. овог правилника имају деца из породица самохраних родитеља под условом да је за њих остварено право на дечији
додатак.
Члан 7.
Ако се право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи може стећи по више основа, право ће се остварити
само по једном основу који је најповољнији по корисника.
Члан 8.
Породицу у смислу овог правилника чине: супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у првој линији, као и
сродници у побочној линији до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству.
Члан 9.
Самохрани родитељ, у смислу овог правилника, јесте родитељ који самостално врши родитељско право у складу са
одредбама Породичног закона и Закона о финансијској подршци породици са децом.
Члан 10.
Дете без родитељског старања, у смислу овог правилника је дете које нема живе родитеље, чији су родитељи непознати или
нестали и дете чији родитељи из било којих разлога привремено или трајно не извршавају своја родитељска права и дужности.
Статус детета без родитељског старања доказује се решењем установе социјалне заштите о смештају у установу, односно
надлежног органа старатељства о смештају у хранитељску, односно старатељску породицу.
Члан 11.
Редослед рођења деце у породици утврђује се у односу на дан подношења захтева за остваривање права на регресирање
трошкова боравка у Предшколској установи, према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу рођених.
Редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне заједнице која је престала, утврђује се према родитељу са којим
дете живи по одлуци надлежног органа.
III ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
Члан 12.
Поступак за остваривање права утврђених овом правилником води се по одредбама Закона о општем управном поступку.
Члан 13.
О правима на регресирање трошкова боравка предшколске деце у целодневном боравку утврђеним овим правилником
одлучује Предшколска установа решењем.
Члан 14.
По жалбама на првостепена решења из члана 13. овог правилника у другом степену решава Градска управа за послове органа
града, општу управу и друштвене делатности.
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Члан 15.
Право на регресирање трошкова, ако су испуњени услови из овог правилника, кориснику услуга признаје се од првог дана
наредног месеца по подношењу захтева.
Члан 16.
Средства за регресирање трошкова боравка деце, у вези са чланом 4, 5. и 6. овог правилника, обезбеђују се у буџету града
Ужица.
Месечне извештаје о боравку деце која су остварила право на регресирање трошкова боравка, Предшколска установа доставља
Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности надлежној за послове дечје заштите до 10-ог у месецу
за предходни месец.
Члан 17.
Корисник услуга је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на остваривање права на регресирање трошкова,
најкасније у року од 15 дана од дана настале промене.
Члан 18.
Корисник права из овог правилника, давањем нетачних података или непријављивањем промена које утичу на остваривање
права, дужан је да накнади штету, у складу са законом.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину остваривања права на
регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи ''Ужице'' у Ужицу (''Сл. лист града Ужица'', број 11/15 и 19/18).
Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица", а примењује се од 1.
септембра 2018. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 60-7/18, 16.08.2018. годинe
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Немања Нешић, с.р.

129. На основу чл. 103.Статута града Ужица (Службени лист града Ужица бр. 25/17-пречишћен текст) Градско веће града
Ужица на седници одржаној 16. 08. 2018. године доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА
ПОСТАВЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
СВЕСКА 1
Локација Л 42 – Улица М. Верговића, предвиђено је постављање два контејнера (2 ком.), (у свему према графичком прилогу).
Контејнери се налазе ван улице. Обезбедити их боксом и урадити бетонску подлогу.
СВЕСКА 2
Локација Л 98 – Улица Јована С. Поповића, предвиђено је постављање једног контејнера (1 ком.), (у свему према графичком прилогу).
Контејнер се налази ван улице. Обезбедити боксом и урадити бетонску подлогу.
Локација Л 141 – Улица Милоша Обреновића, пре броја 45, предвиђено је постављање два контејнера (2 ком.), (у свему према
графичком прилогу). Контејнери се налазе ван улице. Постоји изграђен бетонски бокс.
Локација Л 142 – Улица Бањичка, предвиђено је постављање једног контејнера (1 ком.), (у свему према графичком прилогу). Контејнер
се налази ван улице. Обезбедити граничником.
СВЕСКА 5
Локација Л 21 – Улица Вуколе Дабића, предвиђено је постављање два контејнера (2 ком.), (у свему према графичком прилогу).
Контејнери се налази ван улице. Обезбедити боксом.
Локација Л 41 – Улица Међај, БРИШЕ СЕ.
Предлаже се укидање локације због тога што у близини има довољан број контејнера.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број 06-35/18-2, 16. 08. 2018. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Немања Нешић, с.р.
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130. На основу чл. 103.Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" бр. 25/17-пречишћен текст) Градско веће града
Ужица на седници одржаној 16. 08. 2018. године доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

СВЕСКА 2
ЛЕТЊЕ БАШТЕ
ЛОКАЦИЈА Л18: Улица Димитрија Туцовића бр. 41 – предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред СУР
«Дерби», на површини 4,40 м x 2,60м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12.
ЛОКАЦИЈА Л 30: Улица Димитрија Туцовића бр. 93- предвиђено је поставање столова испред кафеа «Скандал», на
површини у оквиру мера 7,20м x 3,00 м. Столови се постављају у периоду од 01.01.-31.12. – БРИШЕ СЕ.
ЛОКАЦИЈА Л 54: Улица Петра Ћеловића 35-предвиђено је постављање столова, испред УР «Парма», у оквиру мера 2,10 м
x 1,00 м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12.
СВЕСКА 3
РЕКЛАМНИ ПАНОИ-БИЛБОРДИ
ЛОКАЦИЈА Л 37: Улица Милоша Обреновића, у близини броја 69 – предвиђа се постављање слободностојеће рекламе,
димензија 3,00 м x 3,00 м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. Рок коришћења 5 година.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број 06-35/18-7, 16. 08. 2018. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Немања Нешић, с.р.

131. На основу чл. 103. Статута града Ужица (« Службени лист града Ужица бр. 25/17- пречишћен текст) и захтева ЈКП
"Биоктош" Ужице од 30. 07. 2018. године Градско веће на седници одржаној дана 16. 08. 2018. године доноси
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност ЈКП " Биоктош " Ужице, на Ценовник осталих комуналних услуга донет на седници Надзорног одбора бр.
09-01/23/18 од 27. 07. 2018. године .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III 06-35/18-6, 16. 08 . 2018. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Немања Нешић, с.р.

На основу члана 46. Статута Јавног комуналног прeдузeћа „Биоктош“ Ужицe, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош“ Ужицe, на
сeдници од 27.07.2018.годинe, донeо јe
Ц E Н О В Н И К
осталих комуналних услуга
Члан 1.
Овим цeновником утврђују сe цeнe осталих комуналних услуга, и то:
Рeд.
број

Врста услуга

1

2
1.
2.
3.

Комуналнe услугe у општини Ужицe
Прeвоз техничке водe аутоцистeрном, на подручју града,
по јeдној цистeрни
Коришћeњe аутоцистeрнe ван подручја града за прeвоз техничке водe,
наплаћујe сe по часу, рачунајући врeмe од одласка до повратка
Прањe дворишних површина аутоцистeрном на подручју
Ужицe, Сeвојно и Бeла Зeмља - по јeдној цистeрни

Претходна цeна
без ПДВ
3

Нова цена
без ПДВ-а
4

4.166,67

4.166,67

3.333,34

3.333,34

6.300,00

6.300,00
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4.

Прањe јавних површина ван подручја града за осталe корисникe,
наплаћујe сe по часу, рачунајући врeмe од одласка до повратка
5. Одвоз других отпадака који нe спадају у кућно смeћe
а врши спeцијалним возилом аутоподизачeм, наплаћујe сe по јeдном
кошу на подручју града Ужица
6. Прeвоз трактором бeз утовара на подручју града Ужица
7. Прeвоз трактором са утоваром на подручју града Ужица
8. Прeвоз трактором бeз утовара на подручју Сeвојно и Бeла зeмља
9. Прeвоз трактором са утоваром на подручју Сeвојно и Бeла зeмља
10. Прeвоз возилом кипeр са утоваром на подручју града Ужица
11. Прeвоз воз. кипeр на подручју Бeлих зeмаља и Сeвојна са утоваром
12. Прeвоз возилом кипeр бeз утовара на подручју града Ужица
13. Прeвоз возилом кипeр бeз утовара на подручју Бeла зeмља и Сeвојно
14. Одвоз других отпадака који нe спадају у кућно смeћe а врши
се спeцијалним возилом аутоподизачeм, наплаћујe сe по јeдном
кошу на подручју насeља Сeвојно, Б.Зeмља,Горјани
Злакуса, Крвавци
15.Одвоз других отпадака који нe спадају у кућно смeћe и одвоз
других отпадака који сe одлажу у контeјнeрe од 1,1 м3 наплаћују
сe по јeдном контeјнeру на подручју Ужица, Сeвојна
и Бeлих Зeмаља
16.За услугe прања улица и других јавних површина, услeд њиховог
повeћаног прљања извођeњeм грађeвнских радова (пословни,
стамбeни и други објeкти и раскопавањe коловоза и тротоара)
наплаћујe сe од извођача радова по аутоцистeрни утрошeнe водe
за довођeњe јавних површина у прeтходно стањe
17.Одвоз других отпадака који нe спадају у кућно смeћe и одвоз
других отпадака смeћа уколико сe одлажу у истe кошeвe а одвоз
сe врши спeцијалним возилом аутоподизачeм
17.1.Крeмна
17.2.Љубање (Калдрма)
17.3.Мокра гора
17.4. Сушица, Мачкат
17.5.Рибашeвина, Бошковина
17.6.Волујац (Бошњачки поток)- Дивљаковићи
17.7.Јелова гора (Метаљка)
17.8.Чаковина, Каменица, Жута табла, Прогон, Ћитића буква
17.9.Никојевићи, Крива Река
17.10Трнава
17.11.Врутци
17.12.Стапари (Каменолом)
17.13. Кошута
17.14.Биоска (Пеар)
17.15.Биоска (Костића мост)
17.16Биоска (Мијатовићи)
18.Превоз отпада из индустријских погона из Ужица
19.Превоз отпада из индустријских погона из Севојна
20.Услугe трактора са раоником – по часу
21.Накнада за смeштај и чувањe напуштeних објeката и ствари којe сe по
налогу инспeкцијских органа дeпонују на простору касарнe Крчагово по дану
- накнада сe плаћа од странe власника или другог лица којe докажe валидним
докумeнтом да можe прeузeти прeдмeт или ствар и то пре
прeузимања истог
- уколико по истeку рока утврђeног градском Одлуком о комуналном
урeђeњу за прeузимањe прeдмeта или ствари, власник нe прeузмe исту
или одбијe да плати накнаду, ЈКП “Биоктош“ прeузима прeдмeтe или
ствари на даљe поступањe
22.Рад чистилице наплаћује се по часу, рачунајући време од доласка
до повратка

4.772,73

4.772,73

5.024,55
3.201,82
4.912,73
3.987,28
5.759,09
7.199,09
8.730,00
5.024,55
6.110,00

5.024,55
3.201,82
4.912,73
3.987,28
5.759,09
7.199,09
8.730,00
5.024,55
6.110,00

5.909,09

5.909,09

3.016,37

3.016,37

5.680,00

5.680,00

9.890,00
4.699,09
12.377,28
6.818,19
5.660,91
4.939,09
4.699,09
3.496,37
5.901,82
6.382,73
6.860,00
5.901,82
5.901,82
8.545,46
7.821,82
6.860,00
7.045,46
7.542,73
2.542,73

9.890,00
4.699,09
12.377,28
6.818,19
5.660,91
4.939,09
4.699,09
3.496,37
5.901,82
6.382,73
6.860,00
5.901,82
5.901,82
8.545,46
7.821,82
6.860,00
7.045,46
7.542,73
2.542,73

416,67

416,67

4.200,00

Члан 2.
1. Цeна постављања кошeва на локацију или прeвоз празног коша (5 м3) са јeднe локацијe на другу, као и прeвоз нових
кошeва од произвођача до купца наплаћујe сe 50% од пунe цeнe прeдвиђeнe за ту раздаљину.
2. Цeна постављања и пражњeња коша од 5 м3 за физичка лица односно домаћинства (приликом рeновирања, чишћeња,
подрума, дворишта и слично) у граду 3.000,00 динара, Бeла Зeмља и Сeвојно 3.545,00 динара без ПДВ-а.
3. Цeна пражњeња контeјнeра од 1,1 м3
На тeриторији Града
Сeвојно и Бeла Зeмља

1.572,73 динара
2.300,00 динара
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1. За услугe на тeриторији града Ужица примeњују сe цeнe из цeновника
2. За услугe ван тeриторијe Града цeнe сe уговарају посeбно.
Члан 3.
Почeтком примeнe овог цeновника прeстајe да важи Цeновник осталих комуналних услуга, број 09-01/39-16 од 22.01.2016.

годинe.
Овај цeновник ћe сe примeњивати даном прибављања сагласности Градског већа.
НАПОМЕНА: Цене су без ПДВ-а. ПДВ ће бити обрачунат у складу са Законом.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРEДУЗEЋE
“БИОКТОШ“
Број 09-01/23-18, 27.07.2018.годинe
ПРEДСEДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Славиша Пројевић, с.р.

132. На основу чл. 103. Статута града Ужица (« Службени лист града Ужица бр. 25/17- пречишћен текст) и захтева ЈКП «
"Биоктош " Ужице од 30. 07. 2018. године Градско веће на седници одржаној дана 16. 08. 2018. године доноси
РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о висини накнаде за услуге изношења смећа бр. 09 -01/23-18 од 27. 07. 2018 године донету
од стране Надзорног одбора ЈКП "Биоктош " Ужице .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III 06-35/18-6, 16. 08 . 2018. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Немања Нешић, с.р.

На основу члана 46. Статута ЈКП „Биоктош“ Ужице, Надзорни одбор ЈКП „Биоктош“, на седници од 27.07.2018. године донео
је
ОДЛУКУ
о висини накнаде за услуге изношења смећа
Ред.
број
1
1.
2.

НАЗИВ УСЛУГА
2
Стамбени простор, месечно дин/м2
Пословни простор чија је површина до 80 м2, дин/м2, месечно

3.

Пословни простор површине од 80м2 и више

4.

Пословни простор чија је површина преко 10.000 м2

5.
6.

Магацински простор преко 80 м2
Одређени корисници пословног простор чија је површина преко 80 м2,
(установе и организације за децу и омладину, савези бораца, инвалиди,
жртве рата, удружења пензионера установе и организације образовања,
васпитања науке културе и спорта, социјалне и хуманитарне установе и
организације) и сл. дин/м2, месечно

7.

Пословни простор чија је површина до 40 м2, трговина прехрамбеном
робом и аутоделова, књижаре, апотеке, пољ. апотеке и угоститељство и
сл. месечни паушал
Пословни простор чија је површина од 40 до 80 м2, трговина,
прехрамбеном робом и угоститељство и сл. месечни паушал
Пословни простор чија је површина до 40 м2, златари, сарачи, сајџије,
кројачи, обућари, зубарске и лекарске ординације, трафике,
прод.сладоледа, салони забавних игара, кладионице, фоторадње,
видеотеке, канцеларије,и сл. месечни паушал

8.
9.

10.

Пословни простор чија је површина од 40-80 м2, златари сарачи, сајџије,

Претходна
без ПДВ
3

цена

Нова цена
без ПДВ
4

4,00

5,50

16,06

16,06

15,66

15,66

4,00
3,29

4,00
3,29

3,60

3,60

1.284,40

1.284,40

2.568,79

2.568,79

639,92

639,92
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11.

12.

13.

14.

кројачи, обућари, зубарске и лекарске ординације, трафике и
штампарије и сл. месечни паушал
Пословни простор чија је површина до 40 м2, адвокатске,
књиговодствене
и
друге
интелектуалне
услуге,мењачнице,извршитељи,јавни
бележници,
аутошколе,
магацински простор, агенције и сл., месечни паушал
Пословни простор чија је површина од 40 - 80 м2, адвокатске,
књиговодствене и друге интелектуалне услуге, аутошколе, магацински
простор и сл.,месечни паушал
Пословни простор до 40 м2, СТКР, текстилне радње, фризерски салони,
рибаре и месаре продаја брзе хране, штампарије, цвећаре и сл., месечни
паушал
Пословни простор од 40 - 80 м2, СТКР, текстилне радње, фризерски
салони, продаја брзе хране, салони забавних игара, видеотеке,
штампарије и цвећаре и сл., месечни паушал

15.

Пословни простор од 40 - 80 м2, рибаре, месаре и сл.

16.

Пословни простор до 40 м2, сервис за разне поправке, аутомеханичари,
аутоелектричари, сервиси за Радио и ТВ уређаје, вулканизери
аутоперионице и сл., месечни паушал

17.

Пословни простор од 40 -80 м2, сервис за разне поправке,
аутомеханичари, аутоелектричари, сервис за Р и ТВ, аутоперионице
вулканизери и сл., месечни паушал
Пословни простор, дрвопрерађивачке радње, стоваришта, аутоотпади и
сл.) месечни паушал
Инвеститори изградње грађев.објеката (док траје изградња)месечни
паушал
Пословни простор (сале за издавање и сл.)месечни паушал

18.
19.
20.

1.284,40

1.284,40

463,47

463,47

795,58

795,58

1.008,25

1.008,25

2.026,44

2.026,44

3.481,63

3.481,63

868,55

868,55

1.733,90

1.733,90

2.144,98

2.144,98

2.144,98

2.144,98

2.144,98

4.800,00

НАПОМЕНА: Цене су без ПДВ-а. ПДВ ће бити обрачунат у складу са Законом.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БИОКТОШ“
Број 09-01/23-18, 27.07.2018.године
ПРEДСEДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Славиша Пројевић, с.р.
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