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10.Ексхумација по истеку 10 година
......................................................11.972,98 динара.

410
На основу члана 48. и члана 107. став 3.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14), разматрајући захтеве ЈКП
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за сагласност на
корекцију цена погребних услуга Градско веће
града Зрењанина је на седници одржаној дана
29.12.2016. године, донело следеће
РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин на корекцију следећих цена
погребних услуга:
- накнада за коришћење гробног места и
одржавање гробаља на годишњем нивоу
.........................................................909,78 динара;
- годишња накнада за уређење гробнице и
гробног места са плочом .......... 2.581,35 динара;
- годишња накнада за уређење гробног места без
плоче .......................................... 3.911,14 динара.

На утврђене цене обрачунаће се ПДВ.
III. Цене ће се примењивати од 01.01.2017.
године.
IV. Ово Решење објавиће се у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
V. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
- ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин,
- Одељењу за финансије,
- Одсеку за послове Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа и
- Архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-174-38/16-III
Дана: 29.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р

II. Након наведених корекција цене
погребних услуга ЈКП ‘’Чистоћа и зеленило’’ су
следеће:
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1.Накнада за коришћење гробног места и
одржавање гробаља на годишњем нивоу
.........................................................909,78 динара,
2.Годишња накнада за уређење гробнице и
гробног места са плочом .......... 2.581,35 динара,
3.Годишња накнада за уређење гробног места
без плоче .................................... 3.911,14 динара,
4.Ископ гробног места ............. 1.528,98 динара,
5.Затрпавање гробног места .........576,72 динара,
6.Погребни спровод.......................433,21 динара,
7.Накнада за сахрану у гробници
..................................................... 2.258,60 динара,
8.Обнова и одржавање гробног места
.........................................................524,61 динара,
9.Ексхумација пре истека 10 година
....................................................23.945,97 динара,

На основу члана 48. и члана 107. став 3.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14),
разматрајући захтев
''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за
сагласност на Ценовник услуга ''Јавног
предузећа за урбанизам'' Градско веће града
Зрењанина је на седници одржаној дана
29.12.2016. године, донело следеће
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РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ сагласност ''Јавном предузећу
за урбанизам'' Зрењанин на цену услуге из члана
2. Ценовника ''Јавног предузећа за урбанизам'' за
услугу израде плана генералне регулације
Лазарево (МЗ Лазарево и МЗ Златица) у висини
од 6.000.000,00 динара.
II. На утврђене цене обрачунаће се ПДВ.
III. Цене ће се примењивати од 01.12.2016.
године.
IV. Ово Решење објавиће се у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
V. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
- ''Јавном предузећу за урбанизам''
Зрењанин,
- Одељењу за финансије,
- Одсеку за послове Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа и
- Архиви.

29. децембар 2016. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-174-39/16-III
Дана: 29.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р
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На основу члана 48. и члана 107. став 3.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14), разматрајући захтев ЈКП
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за корекцију цена
у Ценовнику пијачних услуга Градско веће
града Зрењанина је на седници одржаној дана
29.12.2016. године, донело следеће
РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП "Пијаце и
паркинзи" Зрењанин на следеће цене пијачних
услуга:

Пијачна услуга

Пијачна тезга дужине 1м

Дневна
резервација

Месечна
резервација

Дневна
пијачарина

Месечна
пијачарина

I зона

I зона

I зона

I зона

145

1050

115

2990

70

930

115

2990

270

3390

210

5380

70

1135

95

2500

са затвореним боксом

Пијачна тезга дужине 1м
без затвореног бокса

Расхладна витрина дужине
0,9 м

Продаја половне робе, тезга
дужине 1м

29. децембар 2016. год.
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Обележен простор (бетон)
површине 1м2

70

690

95

2500

Продаја
семенске робе
са приколице

150

4140

135

3510

250

5520

275

7150

Простор за продају с камиона и
приколице за 42м²(10,5x4м)

380

1350

275

7150

Простор за продају садног
материјала површине 1м²

50

275

40

495

Ауто
приколица

Тракторска
приколица

Резервација затвореног пијачног простора испод
тезге на зеленом делу пијаце врши се месечно и
утврђује за све пијаце у износу: 225,00 дин./м

3. за расхладну витрину 1м² дневно
................................................................20,00 дин.
4. за излагање робе 1м² дневно .15,00 дин.

За кориснике продајних места који продају робу
ван габарита продајног места већег од 40 цм од
тезге утврђује се износ пијачарине у висини
двоструког износа пијачарине за то продајно
место, ако то не ремети пијачни ред уз одобрење
Руководиоца одељења пијаце или Руководиоца
одељења контроле.
Накнада за пренос права резервације, односно
доделу продајних места без јавно спроведене
лицитације, утврђује се у висини троструког
износа месечне резервације и месечне
пијачарине.
Почетна цена у режиму слободне погодбе је
почетна цена лицитације.
Накнада за привремено коришћење
пословног простора:
1. за закуп локала, почетна цена 1м²
месечно.........................................1200,00 дин.
2. за башту, терасу, атријум 1м² дневно.
..................................................... 20,00 дин.

5. за употребу јавног WC-а по особи
................................................................ 25,00 дин.
Цене на ауто пијаци:
1. аутомобили..................................150,00 дин.
2. комби возила ..............................200,00 дин.
Закуп магацинског простора:
Закуп магацинског просторам 1м² месечно
................................................................415,00 дин.
II. На утврђене цене обрачунат је ПДВ.
III. Приход остварен од давања у закуп
продајних места на пијацама
и наплате
резервације истих представља приход Буџета
града Зрењанина и уплаћује се на уплатни рачун
јавних прихода број: 840 - 742142843 – 86 Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној својини
које користе градови и индиректни корисници

Страна 1027

Број 37

Службени лист града Зрењанина

њиховог буџета са позивом одобрења 242 по
моделу 97.
IV. Цене ће се примењивати од 01.01.2017.
године.
V. Обавезује се ЈКП ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин да доставе оснивачу на сагласност
Правилник о начину давања у закуп и
коришћења продајних места на пијацама.
VI. Обавезује се ЈКП ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин да месечно поднесу Извештај о
потписаним уговорима и наплати јавног прихода
по том основу.

29. децембар 2016. год.

VIII. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
- ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин,
- Одељењу за финансије,
- Одсеку за послове Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа и
- Архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-174-40/16-III
Дана: 29.12.2016. године
ЗРЕЊАНИН

VII. Ово Решење објавиће се у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р
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