
    
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број 13   ГОДИНА    I          ПАНЧЕВО,   28 новембар 2008. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48

Цена овог примерка        179,00
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На основу члана 6. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе «Дечја радост» Панче-
во («Службени лист општина Панчево, Ковин и 
Опово» број 1/93 и 16/2003) и чланова 39. и 99. 
став 1. Статута града Панчева («Службени лист 
града Панчева» број 8/2008 ), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 24. новембра 2008  
године,донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на одлуку о изменама 
и допунама статута предшколске установе 

«Дечја радост» Панчево

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

изменама и допунама Статута Предшколске 
установе «Дечја радост» Панчево, коју је донео 
Управни одбор Предшколске установе «Дечја 
радост» Панчево, на седници одржаној 18. 
септембра 2008. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
 БРОЈ: 1-01-06-82/2008 
Панчево, 24. новембар 2008. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р. 
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На основу члана 12. Закона о делатностима од 
општег интереса у области културе («Службени 
гласник Републике Србије» број 49/92) и чланова 
39. и 99. став 1. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/2008 ), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 24.новембра 
2008.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку о изменама 

и допунама статута Дома културе «Младост» 
Глогоњ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

изменама и допунама Статута Дома културе 
«Младост» Глогоњ, коју је донео Управни одбор 
Дома културе «Младост» Глогоњ на седници 
одржаној 21. октобра 2008. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
 
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: 1-01-06-82/2008
Панчево,  24. новембар 2008.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р. 
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На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Спужбени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Спужбени лист града Панчева» број 8/08) и 
члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника 
града Панчева за давање сагласности на цене 
(«Службени лист града Панчева» број 12/08), 
градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (закључак број 1-03-06-89/2008 од 28. 
новембра 2008. године), дана 28. новембра 2008. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку о 

утврђивањуцена за водуи отпадну воду

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Водовод 
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и канализација» Панчево о утврђивању цена за 
воду и отпадну воду број 5-1/2т.4 од 03. новембра 
2008. године.

II
Јавно комунално предузеће «Водовод и 

канализација» Панчево објавиће одлуку из 
тачке I овог решења у «Службеном листу града 
Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, примењиваће се почев од 01. 
децембра 2008. године и објавиће се у «Службеном 
листу града Панчева».
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-151
Панчево, 28. новембра 2008. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

дипл. правник Весна Мартиновић, с.р.
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На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08) и 
члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника 
града Панчева за давање сагласности на цене 
(«Службени лист града Панчева» број 12/08), 
градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (закључак број 1-03-06-89/2008 од 28. 
новембра 2008. године), дана 28. новембра 2008. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку о утврђивању 

цена за вршење комуналних услуга 
сакупљања и одвожења смећа

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа-«Хигијена» 
Панчево о утврђивању цена за вршење комуналних 
услуга сакупљања и одвожења смећа број 2230/2 
од 30. октобра 2008. године.

II
Јавно комунално предузеће «Хигијена» 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, примењиваће се почев 
од 01.децембра 2008. године и објавиће се у 
«Службеном листу града Панчева».
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-153
Панчево, 28. новембра 2008. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

дипл. правник Весна Мартиновић, с.р.
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На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08) и 
члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника 
града Панчева за давање сагласности на цене 
(«Службени лист града Панчева» број 12/08), 
градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (закључак број 1-03-06-89/2008 од 28. 
новембра 2008. године), дана 28. новембра 2008. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку о утврђивању 
цене за вршење комуналне услуге одлагања и 

уклањања отпада и другог смећА

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Хигијена» 
Панчево о утврђивању цене за вршење комуналне 
услуге одлагања и уклањања отпада и другог 
смећа број 2230/2-А од 30. октобра 2008. године.

II
Јавно комунално предузеће «Хигијена» 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења 
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у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, примењиваће се почев од месеца 
у коме би започела експлоатација Нове депоније 
«Панчево - Долово» и објавиће се у «Службеном 
листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-154
Панчево, 28. новембра 2008. године.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

дипл. правник Весна Мартиновић, с.р
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На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08) и 
члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника 
града Панчева за давање сагласности на цене 
(«Службени лист града Панчева» број 12/08), 
градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (закључак број 1-03-06-89/2008 од 28. 
новембра 2008. године), дана 28. новембра 2008. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку о повећању 

цена воде у насељеном месту Качарево

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево» 
Качарево од 21. јула 2008. године о повећању цена 
воде у насељеном месту Качарево.

II
Јавно комунално предузеће «Качарево» 

Качарево објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, а 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-154
Панчево, 28. новембра 2008. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

дипл. правник Весна Мартиновић, с.р
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На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08) и 
члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника 
града Панчева за давање сагласности на цене 
(«Службени лист града Панчева» број 12/08), 
градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (закључак број 1-03-06-89/2008 од 28. 
новембра 2008. године), дана 28. новембра 2008. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку о ценама 
нових пијачних услуга у насељеном месту 

Качарево

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево» 
Качарево од 21. јула 2008. године о ценама нових 
пијачних услуга у насељеном месту Качарево.

II
Јавно комунално предузеће «Качарево» 

Качарево објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, а 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-155
Панчево, 28. новембра 2008. године.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

дипл. правник Весна Мартиновић, с.р
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На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08) и 
члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника 
града Панчева за давање сагласности на цене 
(«Службени лист града Панчева» број 12/08), 
градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (закључак број 1-03-06-89/2008 од 28. 
новембра 2008. године), дана 28. новембра 2008. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку о ценама 

погребних услуга у насељеном месту Качарево

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево» 
Качарево од 21. јула 2008. године о ценама 
погребних услуга у насељеном месту Качарево.

II
Јавно комунално предузеће «Качарево» 

Качарево објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, а 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-156
Панчево, 28. новембра 2008. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

дипл. правник Весна Мартиновић, с.р.
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На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08) и 
члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника 
града Панчева за давање сагласности на цене 

(«Службени лист града Панчева» број 12/08), 
градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (закључак број 1-03-06-89/2008 од 28. 
новембра 2008. године), дана 28. новембра 2008. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку о повећању 

цена изношења смећа у насељеном месту 
Качарево

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево» 
Качарево од 21. јула 2008. године о повећању цена 
изношења смећа у насељеном месту Качарево.

II
Јавно комунално предузеће «Качарево» 

Качарево објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, а 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-157
Панчево, 28. новембра 2008. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

дипл. правник Весна Мартиновић, с.р
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На основу члана 26. и 59. Статута Предшколске 
установе “Дечја радост” Панчево, број: 01-144  од 
12. 04.1993. године, 01-466 од 19.11.1997. године 
и 480/3 од 26.11.2003. године, Управни одбор    
Предшколске установе “Дечја радост” Панчево, 
на седници одржаној 18. септембра 2008. године, 
донео је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Статута Предшколске 

установе “Дечја радост” Панчево

Члан 1.
У Статуту Предшколске установе “Дечја 

радост” Панчево број 01-144 од 12.04.1993. године, 
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56 од 19.11.1997. године и 480/3 од 26.11.2003. 
године, у члану 19. став 1. текст “савладан 
одговарајући акредитован програм обуке” мења 
се и гласи “положен испит”.

Став 2. мења се и гласи:
“За директора може да буде изабран и васпитач 

који има више образовање, лиценцу за васпитаче, 
положен стручни испит за директора и најмање 
десет година радног стажа у области образовања 
и васпитања.”

После става 2. додаје се нови став 3. који 
гласи:

“Директор Установе мора да испуњава услове 
прописане законом и да:

- има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 

- није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање шест месеци 
или није правноснажном пресудом осуђен за 
кривично дело против достојанства личности и 
морала.”

Члан 2.
У члану 19-б. став 1. иза речи “услова за” 

додају се нове речи које гласе: “мировање, 
односно”.

Члан 3.
У члану 20. став 1. мења се и гласи:
“Вршиоца дужности директора поставља 

Управни одбор до избора директора ако директору 
престане дужност, а није расписан конкурс или 
Управни одбор није донео одлуку о избору или ако 
дата сагласност на одлуку о избору директора”.

Члан 4.
Члан 23. мења се и гласи:

“Члан23.
Директор руководи радом Установе, одговоран 

је за законитост рада и за успешно обављање 
деланости Установе и заступа и представља 
Установу.

У остваривању права, обавеза и одговорности, 
утврђених законом и другим прописима и општим 
актима, директор:

- планира и организује остваривање програма 
васпитања и образовања;

- стара се о осигурању квалитета и 
унапређивању васпитно-образовног рада;

- стара се о остваривању развојног плана 
Установе;

- организује педагошко-инструктивни увид 

и надзор и предузима мере за унапређивање 
и усавршавање рада медицинских сестара, 
васпитача и стручних сарадника;

- планира стручно усавршавање запослених;
- предузима мере ради извршавања налога 

просветног инспектора и просветног саветника, 
и у случају недоличног понашања запосленог и 
његовог негативног утицаја на децу;

- стара се о благовременом обавештавању 
запослених и органа Установе о свим питањима 
од интереса за рад Установе и њених органа;

- сазива и руководи седницама васпитно- 
образовног већа и предагошког колегијума, без 
права одлучивања;

- усмерава и усклађује рад стручних органа у 
Установи;

- сарађује са родитељима и са другим 
организацијама;

- извршава акте Управног одбора;
- извршава финансијски план;
- предлаже доношење општих аката за чије 

доношење није надлежан;
- одлучује, у складу са законским и другим 

прописима и општим актима, о правима и 
обавезама запослених; , 

- доноси одлуке и упутства у вези са радом 
и пословањем Установе, у складу са законским и 
другим прописима и општим актима;

- образује комисије и радна тела у складу са 
важећим прописима и по потреби и одређује им 
делокруг рада;

- извршава судске одлуке;
- одлучује у поступку јавних набавки у складу 

са законом;
- редовно подноси извештај о свом раду 

Управном одбору;
- обавља и друге послове утврђене законским 

и другим прописима и општим актима.”

Члан 5.
У члану 24. став 2. иза речи “председника” 

уместо зареза ставља се тачка, а остатак текста 
се брише.

Иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
“Чланове Управног одбора именује и 

разрешава Скупштина Града, а председника 
Управног одбора бирају чланови већином од 
укупног броја чланова Управног одбора.” 

Ставови 3. до 5. постају ставови 4. до 6.

Члан 6.
Члан 26. мења се и гласи:

“Члан 26.
Управни одбор:
- одлучује о пословању Установе;
- доноси статут, правила понашања и друге 
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опште акте;
- одлучује о статусним променама, прошире-

њу делатности и промени назива и седишта, у 
складу са законом;

- доноси предшколски програм, развојни 
план, годишњи програм рада и усваја извештаје о 
њиховом остваривању;

- утврђује предлог финансијског плана за 
припрему буџета; 

- доноси финансијски план Установе;
- усваја извештај о пословању и годишњи 

обрачун; 
- расписује конкурс и бира и разрешава 

директора; 
- разматра исходе васпитања и образовања 

и предузима мере за побољшање услова рада и 
остваривање васпитно-образовног рада;

- доноси општи акт о унутрашњој 
организацији, у складу са законом; 

- одлучује о коришћењу и отуђењу основних 
средстава, у складу са законом; 

- одлучује о прибављању и давању на 
коришћење, односно у закуп, као и отказу 
уговора о давању на коришћење, односно у закуп 
и стављању хипотеке на непокретности чији је 
корисник Установа, у складу са законом;

- одлучује по жалби, односно приговору на 
решење директора;

- обавља и друге послове у складу са законом, 
актом о оснивању и статутом.

Управни одбор доноси одлуке већином 
гласова укупног броја чланова

За обављање послова из своје надлежности 
Управни одбор одговара Скупштини града 
Панчева.”

Члан 7.
Члан 27-б мења се и гласи:
“Члан 27-б
Савет родитеља чини по један представник 

родитеља из сваког дечјег вртића, који се бира 
и разрешава на родитељском састанку вртића, 
већином гласова присутних родитеља, с тим што 
на родитељском састанку мора бити присутно 
више од половине родитеља.”

Члан 8.
У члану 27в. став 4. се мења и гласи:
“Рад Савета родитеља уређује се пословником 

о раду.”

Члан 9.
У Статуту Предшколске установе “Дечја 

радост” Панчево, број: 01-144 од 12.04.1993. 
године, 01-466 од 19.11.1997. године и 480/3 од 
26.11.2003. године, реч “општина” замењује се 
речју “град” у свим одредбама у одговарајућем 
падежу.

Члан 10.
Ова одлука по добијању сагласности од 

стране Скупштине града Панчева објављује се 
у “Службеном листу града Панчева”, а ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈА РАДОСТ” ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 464/4
ПАНЧЕВО, 18. септембар 2008.

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Ђикановић Гордана, с.р.
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На основу члана 64. Статута Дома културе 
„Младост” Глогоњ, Управни одбор Дома културе 
„Младост” у Глогоњу, на седници одржаној дана 
21. октобра 2008.године  донео је :

О Д Л У К У
о изменама и допунама Статута Дома културе 

„Младост” Глогоњ

Члан 1.
У Статуту Дома културе „Младост” Глогоњ 

од 12.11.1997, 14.03.2006., и 13.08.2007.године, 
реч „општина” замењује се речју „град”, а речи 
„општина Панчево” речима „град Панчево” у 
одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члану 36. алинеја 1. мења се и гласи : 
„ VII, VI, или IV степен стручне спреме,”.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”

Дом културе „Младост”
УПРАВНИ ОДБОР 
Број : 136/08
Глогоњ , 22. октобар 2008.год.

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Драган Стојановић, с.р.
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На основу члана 23. и 24. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС” бр. 16/97 и 42/98) 
и члана 36. Статута Јавног комуналног предузећа 
“Водовод и канализација” Панчево - пречишћен 
текст (“Службени лист општине Панчево” бр.4/07), 
Управни одбор ЈКП “Водовод и канализација “ 
Панчево, на редовној седници која је одржана 03. 
новембра 2008. године донео је следећу

 
О Д Л У К У 

о утврђивању цена за воду и отпадну воду

Члан 1.

I ЦЕНА ЗА ВОДУ 01.12.2008.г.

1. Вода за домаћинства, стамбене 
зграде, дечије вртиће, здравствене 
установе, болнице, војне поште и 
установе (културне и просветне) 
у области јавних служби чији је 
оснивач општина, покрајина или 
Република Србија, под условом да 
искључиво обављају делатност за 
коју су основане 18,83 дин/м3

1а. Вода за домаћинства за период 
од 01.06.-01.09. за потрошњу већу 
од 7м по члану домаћинства 95,93 дин/м3

2. Вода за привредне и друге орга-
низације, грађевинска предузећа 
код градње, власнике пословног 
простора, јавну потрошњу и 
приватне предузетнике 95,93 дин/м3

 
3. Вода за кориснике који обављају:
• Послове који се, у складу са 
Правилником о одређивању послова 
сматрају уметничким старим занатима, 
односно пословима домаће радиности 
(“Сл. Гласник РС” бр.86/2002), 
сматрају старим, уметничким занатима 
и пословима домаће радиности

67,68 дин/м3

• Послове који се у складу са Закључком 
ИО СО Панчево бр. 1-01-06-67/2004 
од 15.09.2004. године налазе на листи 
дефицитарних
• Послове који се сматрају производним 
занатством изузев: производње хлеба, 
пецива, брзе хране, бурегџиница, 
пицерија и посластичарница.

II ЦЕНА ЗА ОТПАДНУ ВОДУ

1. Одвођење отпадних вода за 
домаћинства, стамбене зграде, 
дечије вртиће, здравствене 
установе, болнице, војне поште и 
установе (културне и просветне) 
у области јавних служби чији је 
оснивач општина, покрајина или 
Република Србија, под условом да 
искључиво обављају делатност за 
коју су основане 15,30 дин/м3

2.0двођење отпадних вода за 
привредне и друге организације, 
грађевинска предузећа, код градње, 
власнике пословног простора, 
за јавну потрошњу и приватне 
предузетнике 79,45 дин/м3

3. Одвођење отпадних вода за кориснике који 
обављају:
• Послове који се, у складу са 
Правилником о одређивању послова 
који се сматрају уметничким 
и старим занатима, односно 
пословима домаће радиности (“Сл. 
Гласник РС” бр. 86/2002), сматрају 
старим, уметничким занатима и 
пословима домаће радиности.
• Послове који се у складу са Закљу-
чком  ИО  СО Панчево бр. 1-01-
06-67/2004 од 15.09.2004. године 
налазе на листи дефицитарних 
занатских делатности (часовничар, 
кројач, књиговезац, фирмописац, 
обућар, израда капа и израда 
дугмади).
• Послове који се сматрају 
производним занатством изузев: 
производње хлеба, пецива, брзе 
хране, бурегџиница, пицерија и 
посластичарница. 56,50 дин./м3

 
Члан 2.

Применом ове одлуке престаје примена и 
важност одлуке Управног одбора ЈКП “Водовод 
и канализација “ Панчево о утврђивању цена 
воде и отпадне воде бр. 5-1/51 т.2-1 од 25.12.2007.
године.

Цене воде и отпадне воде су без пореза на 
додату вредност.
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Члан 3.
Ова Одлука биће објављена у “Службеном 

листу града Панчева”, а примењиваће се од 
01.12.2008. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЦЕ 
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” 
ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР
Датум: 03. новембар 2008.године

ПРЕДСЕДНИК
Мунћан Бранка, с.р.

  
243
 

На основу члана 37. Статута Јавног 
комуналног предузећа «Хигијена» Панчево (« Сл. 
лист општине Панчево, Ковин и Опово», бр. 15/93 
и Сл. лист општине Панчево» бр. 9/96, 9/98, 9/99, 
17,99, 04/01, 01/03) Управни одбор Предузећа 
на седници од 30.102008. године једногласно је 
донео следећу:

О Д Л У К У
о утврђивању цене за вршење комуналне 

услуге одлагања и уклањања отпада и другог 
смећа

Члан 1
Утврђује се НЕТО цена одлагања и уклањања 

отпада и другог смећа у износу од 1,92 дин/м2

Члан 3
Ова одлука ће се објавити у «Службеном 

листу град Панчева», а примењиваће се почев са 
текућим месецом у ком ће започети експлоатација 
Нове депоније „Панчево-Долово”.
 
ЈКП “ХИГИЈЕНА” 
ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР
број:_2230/2-А
Панчево; 30.октобар 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Петковић, с.р. 
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На основу члана 37. Статута Јавног 
комуналног предузећа «Хигијена» Панчево (« Сл. 
лист општине Панчево, Ковин и Опово», бр. 15/93 
и Сл. лист општине Панчево» бр. 9/96, 9/98, 9/99, 

17/99, 04/01, 01/03) Управни одбор Предузећа, 
на седници од 30.10.2008. године, једногласно је 
донео следећу

О Д Л У К У 
о утврђивању цена за вршење комуналних 

услуга сакупљања и одвожења смећа

Члан 1.
Утврђују се НЕТО цене услуга сакупљања и 

одвожења смећа и то :
1. Стамбени простор 3.34 дин/м2
2. Пословни простор установа 3.34 дин/м2
3. Пословни простор предузећа-

привреда
3.85 дин/м2

4. Пословни простор трговинских 
делатности преко 150 м2

10.27дин/м2

5. Пословни простор банака и 
осигуравајућих друштава

23.78дин/м2

6. Пословни простор поште и 
телекомуникација

10.27дин/м2

7. Простор пијаца- тржнице 10.27дин/м2
8. Простор мини пијаца 4.49  дин/м2
9. Пословни простор правних лица и самосталне 

делатности (радње, угоститељски објекти и 
сл...)
а. I зона - Трговина, угоститељ-
ство, производња и продаја брзе 
хране (пицерије, бурегџинице, 
ћевабџинице и сл) пекара, сви 
киосци, забавне и спортске 
кладионице      

15.43дин/м2

б. I зона - Остале делатности 9.00 ђин/м2
ц. II зона - Трговина, 
угоститељство, производња и 
продаја брзе хране (пицерије, 
бурегџинице, ћевабџинице и сл) 
пекара, сви киосци, забавне и 
спортске кладионице 

9.00 дин/м2

д. II зона - Остале делатности 6.43 дин/м2
е. III зона - Трговина, 
угоститељство, производња и 
продаја брзе хране (пицерије, 
бурегџинице, ћевабџинице и сл) 
пекара, сви киосци, забавне и 
спортске кладионице

6.43 дин/м2

. ф. III зона - Остале делатности 5.13 дин/м2

Члан 2.
Применом ове одлуке престаје примена и 

важност одлуке Управног одбора ЈКП «Хигијена» 
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Панчево о утврђивању цена за вршење комуналних 
услуга изношења и депоновања смећа бр 300/52 
од 14.02.2008. године.

Члан 3
Ова одлука ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева», а примењиваће се почев са 
текућим месецом по усвајању.
ЈКП “ХИГИЈЕНА” 
ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР
број:_2230/2-А
Панчево, 30.октобар 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Петковић, с.р. 
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На седници Управног одбора ЈКП “Качарево” 
Качарево одржаној  21.јула 2008. године разматран 
је предлог Директора ЈКП “Качарево” Качарево о 
корекцији постојећих цена комуналних услуга за 
6% и предлога нових цена комуналних услуга.

После дискусије Управни одбор донео је 
следећу

О Д Л У К У 
о повећању цена воде

ЦЕНЕ ВОДЕ

р.б.
Н а з и в Ц е н а 

Садашња
Ц е н а 
Нова

% 
пове-
ћања

1. Паушал за 
домаћинства до 
5 м3

      

  161.25

  
  
170.92 6

2. Паушал за 
предузетничке 
радње

      

  215.00
  
227.90 6

3. 1м3 преко 
паушала

          
      8.60

         
    9.11 6

4. 1м3 радне 
организације

        
    10.75

     
  11.39 6

Изказане цене су без ПДВ.
Цене ће се примењивати почев од наредног дана 
од дана добијања сагласности.

Прихвата се предлог Директора ЈКП 

“Качарево” Качарево о повећању цена воде за 
6%. 

ЈКП “КАЧАРЕВО” 
БРОЈ; 53 /08 
Качарево, 14. октобар 2008.

П Р Е Д С Е Д Н И К
Ђурица Милорад, с.р.
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На седници Управног одбора ЈКП “Качарево” 
Качарево одржаној 21.јула 2008. године разматран 
је предлог директора ЈКП “Качарево” Качарево о 
корекцији постојећих цена комуналних услуга за 
6% и предлог нових цена комуналних услуга.

После дискусије Управни одбор донео је 
следећу

О Д Л У К У
ценама нових пијачних услуга

Прихвата се предлог директора ЈКП 
“Качарево” Качарево о одређевању цена за нове 
пијачне услуге.

ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХУСЛУГА

Ре
д.

 б
ро

ј

Н а з и в

ст
ар

а 
це

на

Н
ов

а 
це

на

%
 П

ов
ећ

ањ
а

Резервација пијачних тезги 
за период од 6 месеци

1. Резервација метал-
них тезги 2 м.

645.00 683.70 6

3. Резервација бетон-
ских тезги нових

430.00 455.80 6

4. Резервација на бе-
тону површине 2м2

215.00 227.90 6

 
Наплата пијачарине обављаће се према 

одлуци општине Панчево, а то је 5% на вредност 
робе односно 10,00 дин. по комаду када је стока у 
питању /прасићи,живани и сл./
Изказане цене су без ПДВ.
Цене ће се примењивати почев од наредног дана 
од дана добијања сагласности
ЗКП “КАЧАРЕВО”
БРОЈ; 54 /08
Качарево, 14. Октобар 2008. 

П Р Е Д С Е Д Н И К
Ђурица Милорад, с.р.



     Страна    10 --   Број  13              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                  28. новембар   2008. 
године

247

На седници Управног одбора ЈКП “Качарево” 
Качарево одржаној 21. јула 2008. године разматран 
је предлог директора ЈКП “Качарево” Качарево о 
корекцији постојећих цена комуналних услуга за 
6% и предлог нових цена комуналних услуга.
После дискусије Управни одбор донео је 
следећу:

О Д Л У К У
о ценама погребних услуга

ЦЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

Р.
Б.

Н
 а

 з 
и 

в

ст
ар

а 
це

на

Н
ов

а 
це

на

%
  п

ов
ећ

ањ
а

I Накнада за сахрањи-
вање и ископавање 
посмртхних остата-
ка

1. Ископ раке и 
сахрањивање

2.200.00 2.332.00 6

2. Отварање и 
затрпавање 
гробнице

1.100.00 1.166.00 6

Изказане цене су без ПДВ
Цене ће се примењивати почев од наредног дана 
од дана добијања сагласности

ЈКП “КАЧАРЕВО”
БРОЈ  55 /08
Качарево, 14. октобар 2008. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Ђурица Милорад, с.р.
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На седници Управног одбора ЈКП “Качарево” 
Качарево одржаној 21.07. 2008. године разматран 
је предлог директора ЈКП “Качарево” Качарево о 
корекцији постојећих цена комуналних услуга за 
6% и предлог нових цена комуналних услуга.

После дискусије Управни одбор донео је 
следећу

 О Д Л У К У 
о повећању цена изношења смећа

ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА

Р.
Б. Н
 а

 з 
и 

в

це
на

С
ад

ањ
а

це
на

С
ад

ањ
а

%
 

П
ов

ећ
ањ

а

I. Изношење смећа - 
месечно

1. За домаћинства 43.00 45.58 6
2. За локале 110.00 116.60 6

    
Изказане цене су без пдв
Цене ће се примењивати почев од наредног дана 
од дана добијања сагласности

Прихвата се предлог Директора ЈКП 
“Качарево” Качарево о повећању цена изношења 
смећа за 6% .

ЈКП “КАЧАРЕВО” 
БРОЈ; 56 /08 
Качарево, 14. октобар 2008. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Ђурица Милорад, с.р.
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