
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  7   ГОДИНА III           ПАНЧЕВО,     24. МАЈ  2010. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48

   Цена овог примерка      161.00

116.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07) 
и чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 
4/09), Градоначелница града Панчева, дана 14. 
маја 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за вредновање 

пројеката у области запошљавања

I
Образује се Комисија за вредновање пројеката 

у области запошљавања (у даљем тексту: 
Комисија) у следећем саставу:

1. Филип Митровић, представник Градске 
управе града Панчева, председник;

- Мартин Бајза, представник Градске управе 
града Панчева, заменик председника;

2. Зорица Дебељачки, представник Наци-
оналне службе за запошљавање - филијала 
Панчево, члан;

- Недељко Ерак, представник Националне 
службе за запошљавање - филијала Панчево, 
заменик члана;

3. Лука Вујовић, представник Општег 
удружења занатлија и осталих предузетника града 
Панчева, члан;

- Гордана Смилић, представник Општег 
удружења занатлија и осталих предузетника града 
Панчева, заменик члана;

4. Радмила Хаџистевић, представник 
Регионалне привредне коморе Панчево, члан;

- Далиборка Ивановић, представник Регио-
налне привредне коморе Панчево, заменик 
члана;

5. Мирјана Узелац, представник Савеза 
самосталних синдиката Панчево, члан;

- Милан Шушњар, представник Савеза 
самосталних синдиката, заменик члана.

За секретара Комисије одрећује се Марија 
Ћурчин, стручна сарадница за сарадњу са 
невладиним организацијама и младима, 
Секретаријат за јавне службе и социјална питања 
Градске управе града Панчева.

II
Задаци Комисије се односе на вредновање 

пројеката у области запошљавања.
Послови вредновања пројеката у области 

запошљавања обухватају: усвајање критеријума 
за вредновање пројеката, припрему пројектне 
документације и предлога текста јавног конкурса 
за подношење предлога пројеката, прегледање 
и оцењивање предлога пројеката, утврђивање 
предлога за избор пројеката са образложењем 
за градоначелницу града Панчева и усвајање 
извештаја о реализацији и евалуацији одобрених 
пројеката.

На предлог текста јавног конкурса из става 2. 
ове тачке Комисија прибавља мишљење Савета за 
запошљавање града Панчева.

Приликом вредновања предлога пројеката, 
Комисија се доследно придржава критеријума, 
рокова и осталих услова прописаних јавним 
конкурсом.

III
Јавни конкурс за вредновање пројеката у 

области запошљавања објављује се у локалним 
штампаним гласилима.

IV
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од годину дана.

V
Седнице Комисија сазива председник 

Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да 

седници присуствује већина од укупног броја 
чланова.

Комисија одлучује на седницама већином 
гласова од укупног броја чланова.

VI
Стручне, организационе и административно-

техничке послове за потребе Комисије обавља 
Секретаријат за скупштинске послове, послове 
Градоначелника и Градског већа у сарадњи са 
Секретаријатом за јавне службе и социјална 
питања Градске управе града Панчева.
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VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-1/2010-267
Панчево, 14. мај  2010. године

             
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р. 

117.

Градоначелница града Панчева, на основу 
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС” бр. 129/2007), чланова 54. став 
1. тачка 9. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева” бр. 8/2008 и 4/2009), 
дана 21. маја 2010. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама и допуни Решења о образовању 

Савета за безбедност града Панчева

Члан 1.
У Решењу о образовању Савета за безбедност 

града Панчева («Сл. лист града Панчева« бр. 
8/2009), у члану 3. став 4. речи «Окружног суда 
Панчево» замењују се речима «Вишег суда 
Панчево», речи «Општинског суда Панчево» 
замењују се речима «Основног суда Панчево», 
речи «Окружни јавни тужилац Панчево» замењују 
се речима «Виши јавни тужилац Панчево», речи 
«Општински јавни тужилац Панчево» замењују се 
речима «Основни јавни тужилац Панчево» и речи 
«Старешина Општинског органа за прекршаје 
Панчево» замењују се речима «председник 
Прекршајног суда Панчево».

Члан 2.
У члану 4. став 2. се мења и гласи:
«Координатор Савета је Александар Вучко-

вић, дипломирани правник.» 
После става 2. додаје се став 3, који гласи:
«Координатору Савета припада месечна 

накнада у висини од 25% нето плате председника 
Скупштине града Панчева.»

Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
«Стручне и административно-техничке посло-

ве за потребе Савета обављаће Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа у сарадњи са координатором 
Савета.»

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева«.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010- 286
Панчево, 21. маја 2010. године

 ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р. 

118.

На основу чланова 58. став 3. и 66. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
број 129/07), чланова 54. став 1. тачка 7 , 72.став 
2. и 99. Статута града Панчева (“Службени лист 
града Панчева” број 8/2008 и 4/2009) и члана 22. 
став 1. тачка 5. Одлуке о Градској управи града 
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 
11/2008, 8/2009,23/2009 и 27/2009), градона-
челница града Панчева, дана  24. маја 2010.   донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу помоћника Градоначелника 

града Панчева

БРАНИСЛАВА КАЛИШКИ, дипломирани 
правник, поставља се за помоћника Градоначел-
ника града Панчева за међународне односе и 
европске интеграције, почев од 10. јуна 2010. године.

II
Ово решење објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   II-06-020-1/2010-291
Панчево,  24.мај 2010. године

 
 ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р. 

119.

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 
4/09) и члана 2. Одлуке о одрећивању надлежних 
органа града Панчева за давање сагласности на 
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цене («Службени лист града Панчева» број 27/09), 
Градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број: II-05-06-2/2010-26 од 
13. маја 2010. године), дана 19. маја 2010. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о промени 

цена комуналних услуга

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 

Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско 
Ново Село о промени цена комуналних услуга 
број: 82/10 од 10. априла 2010. године.

II
Јавно комунално предузеће «БНС» Банатско 

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

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: II-06-020-1/2010- 283
Панчево, 19. мај 2010. године 

 ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р. 

120.
 
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 
4/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежних 
органа града Панчева за давање сагласности на 
цене («Службени лист града Панчева» број 27/09), 
Градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број: П-05-06-2/2010-26 од 
13. маја 2010. године), дана 17. маја 2010. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о 
утврђивању цена погребних услуга

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Старчевац» 
Старчево о утврђивању цена погребних услуга 
број: 05/2010 од 09. фебруара 2010. године.

II
Јавно комунално предузеће «Старчевац» 

Старчево 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: II-06-020-1/2010-276
Панчево, 17. мај 2010. године

 
 ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р. 

121.

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 
4/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежних 
органа града Панчева за давање сагласности на 
цене («Службени лист града Панчева» број 27/09), 
Градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број: II-05-06-2/2010-26 од 
13. маја 2010. године), дана 17. маја 2010. године, 
донела је

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

утврђивању цена услуга «изношење смећа»

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Старчевац» 
Старчево о утврђивању цена услуга «изношење 
смећа» број: 04/2010 од 09. фебруара 2010. 
године.

II
Јавно комунално предузеће «Старчевац» 

Старчево 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: II-06-020-1/2010- 275
Панчево, 17. маја 2010. године

                             ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р. 
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122.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 24. маја 2010. године, разматрало 
је Предлог решења о разрешењу заменика 
начелника Градске управе града Панчева, па 
је на основу чланова 46. тачка 7. и 66. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
број 129/2007), чланова 59. тачка 8. и 99. став 3. 
Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” број 8/2008 и 4/2009) и члана 28. Одлуке 
о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр. 11/2008, 8/2009, 23/2009 
и 27/2009) донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
 о разрешењу заменика начелника Градске 

управе града Панчева
I

Мирјана Јоцић, дипломирани правник из 
Панчева, разрешава се дужности заменика начел-
ника Градске управе града Панчева, дана 31. маја 
2010. године, на лични захтев.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈЕ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
БРОЈ: II-05-06-2/2010-34 
Панчево, 24. маја 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

123. 

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 18. маја 2010. године, разматрало је 
Предлог решења о образовању Радне групе 
за праћење реализације Генералног пројекта 
третмана комуналних отпадних вода са претхо-
дном студијом оправданости за град Панчево и 
сва насељена места, па је на основу чланова 46. 
и 66. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07) и чланова 59. и 99. став 
3. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08 и 4/09), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
образовању Радне групе за праћење 

реализације Генералног пројекта третмана 
комуналних отпадних вода са претходном 

студијом оправданости за град Панчево и сва 
насељена места

I
Овим решењем образује се Радна група 

за праћење реализације Генералног пројекта 

третмана комуналних отпадних вода са 
претходном студијом оправданости за град 
Панчево и сва насељена места, који је израдио 
Институт за водопривреду «Јарослав Черни», 
Београд, децембар 2009. године (у даљем тексту: 
Радна група) у следећем саставу:

1. Александар Радуловић, ЈКП «Водовод и 
канализација» Панчево, председник;

2. Срђан Јосимов, члан Градског већа 
града Панчева задужен за подручје комуналних 
делатности, члан;

3. Владимир Деља, члан Градског већа града 
Панчева задужен за подручје заштите животне 
средине, члан;

4. Ђорђе Папулић, члан Градског већа града 
Панчева, задужен за подручје инвестиција и 
економског развоја, члан;

5. Ениса Аговић Хоти, секретар Секретаријата 
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове, члан;

6. Олга Шиповац, секретар Секретаријата за 
заштиту животне средине, члан;

7.Јоргованка Голубовић, Секретаријат за 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове, члан;

8. Мирјана Дубајић,     Секретаријат за урбани-
зам,  грађевинске и стамбено-комуналне послове, 
члан;

9. Милица Радовановић, ЈКП «Водовод и 
канализација» Панчево, члан; 

10.Драшко Стојић, ЈКП «Водовод и 
канализација» Панчево, члан;

11. Петар Петровић, ЈП «Дирекција за из-
градњу и уређење Панчева» Панчево, члан;

12. Владимир Сантрач, Секретаријат за при-
вреду и економски развој, члан.

II
Задаци Радне групе су: 
- Организовање презентације Генералног 

пројекта третмана комуналних отпадних вода 
са претходном студијом оправданости за 
град Панчево и сва насељена места од стране 
обрађивача Института за водопривреду «Јарослав 
Черни», Београд, за чланове Градског већа града 
Панчева, чланове Радне групе и представнике 
јавних комуналних предузећа и месних заједница 
из насељених места; 

- Припрема предлога акта за Скупштину 
града Панчева којим ће се усвојити Генерални 
пројекат третмана комуналних отпадних вода 
са претходном студијом оправданости за 
град Панчево и да се задужи ЈКП «Водовод и 
канализација» Панчево да спроведе поступак 
ревизије пројектне документације у складу са 
Законом о планирању и изградњи («Службени 
гласник РС» број 72/09 и 81/09 -исправка);

- Припрема предлога најповољнијег начина 
реализације пројекта и спровођења активности за 
припрему тендерске документације; 

- Припрема предлога акта о поверавању 
вођења инвестиција.
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III
Стручне и административно-техничке посло-

ве за потребе Радне групе обављаће Секретаријат 
за скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са: Секретаријатом за заштиту 
животне средине, Секретаријатом за урбанизам, 
грађевинске и стамбено-комуналне послове, 
Секретаријатом за привреду и економски развој 
и Агенцијом за јавне набавке Градске управе 
града Панчева, Јавним предузећем «Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева» Панчево и 
Јавним комуналним предузећем «Водовод и 
канализација» Панчево.

IV
Обавезују се основне организационе једини-

це Градске управе града Панчева, јавна и јавна 
комунална предузећа, организације и установе 
чији је оснивач Град да, на захтев Радне групе, 
у датом року, достављају потребне податке - 
подлоге које су потребне за извршење задатака 
Радне групе.

V
Рок за извршење задатака из тачке II, став 

1, прва и друга алинеја, је 30 дана од доношења 
Решења.

VI
Овим решењем стављају се ван снаге решења 

Председника општине Панчево бр. I-03-020-
1/2008-388 од 09.04.2008. године и бр. I-03-020-
1/2008-490 од 30.04.2008. године.

VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2010-30
Панчево, 18. маја 2010. године 

                             ПРЕДСЕДНИЦА
ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р. 

124.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 18. маја 2010. године, разматрало је 
Предлог решења о изменама и допуни Решења 
о образовању Радне групе за решавање питања 
нешкодљивог уклањања анималног отпада, па 
је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) 
и чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева 

(«Службени лист града Панчева« број 8/08 и 4/09), 
донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама и допуни решења о образовању 

Радне групе за решавање питања 
нешкодљивог уклањања анималног отпада

I
У Решењу о образовању Радне групе за 

решавање питања нешкодљивог уклањања 
анималног отпада («Службени лист града 
Панчева» број 18/09 и 3/10), у тачки I, став 1. 
после подтачке 3. додају се подтачке 4, 5, 6, 7, 8 и 
9 које гласе:

«4.   Олга Шиповац, секретар Секретаријата 
за заштиту животне средине;

5. Ениса Аговић-Хоти, секретар Секретаријата 
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
поспове;

6. Љубица Пантелић, Управа за ветерину, 
Јужнобанатски УО Панчево - ветеринарски 
инспектор;

7. Светлана Дракулић-Стефановић, помоћник 
секретара за урбанизам и грађевинарство у 
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове;

8. Биљана Миладиновић, запослена у 
Секретаријату за заштиту животне средине;

9. Биљана Ђордан, запослена у Секретаријату 
за заштиту животне средине.«

II
У тачки II алинеја 1. мења се и гласи:
«- да размотри и прихвати предлог пројектног 

задатка за израду Претходне студије оправданости 
са генералним пројектом за објекте - постројење 
за нешкодљиво уклањање анималног отпада који 
ће припремити Секретаријат за заштиту животне 
средине Градске управе града Панчева,»

После алинеје 4. додаје се алинеја 5. која 
гласи:

«- да размотри и прихвати извештај 
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне поспове Градске управе 
града Панчева о могућностима да хладњача 
на простору ЈКП «Хигијена» Панчево, РЈ 
«Санитација» добије привремену дозволу за 
рад.»

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2010-30
Панчево, 18. маја 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
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125.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 13. маја 2010. године, на основу чланова 
46. и 66. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07) и чланова 59. и 99. став 
3. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08 и 4/09), донело је следећу

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о образовању 

Канцеларије за дијаспору града Панчева

I
У Одлуци о образовању Канцеларије за 

дијаспору града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 12/08) у тачки II речи: «Секретаријат 
за привреду и приватно предузетништво» 
замењују се речима: «Секретаријат за привреду 
и економски развој», као и у осталим тачкама у 
одговарајућем падежу.

II
Тачка VII мења се и гласи:
«Канцеларија доставља Секретаријату за 

привреду и економски развој Програм рада и 
годишњи извештај о раду.»

III
Тачка VIII брише се, а тачка IX постаје тачка 

VIII.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2010- 26
Панчево,13. маја 2010. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

       126.

На основу члана 15, 45, 46. и 48. Закона о 
локалним изборима («Службени гласник РС» бр. 
129/07) и чл. 11. Пословника Скупштине града 
Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 
11/08), Изборна комисија за спровођење избора 
за одборнике у Скупштини града Панчева на 
седници одржаној дана 29. априла 2010. године, 
донела је

И З В Е Ш Т А Ј 
о додели новог мандата и издавању уверења 

одборнику у Скупштини града Панчева

Изборна комисија за спровођење избора 
за одборнике у Скупштини града Панчева је 
констатовала да одборнику Шкаљак Предрагу, 
са Изборне листе Демократска странка Србије - 
Војислав Коштуница, мандат одборника престаје 
преузимањем посла, односно функције која је 
неспојива с функцијом одборника, на основу члана 
46. Закона о локалним изборима («Службени 
гласник РС» бр. 129/07).

Изборна комисија, сходно члану 48. Закона 
о локалним изборима, утврђује да одборнички 
мандат припада подносиоцу изборне листе 
Демократска странка Србије на којој је био 
одборник коме престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран и на основу предлога 
подносиоца изборне листе и изјаве кандидата, 
мандат се додељује:

Барош Божидару, са Изборне листе 
Демократска странка Србије - Војислав Кошту-
ница, рођеном 1961. године, инжењеру из Банат-
ског Новог Села, ул. Змај Јовина бр. 61.

Изборна комисија издаје Уверење о избору за 
одборника наведеном одборнику.

Извештај се доставља Скупштини града ради 
потврђивања одборничког мандата и «Службеном 
листу града Панчева» ради објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ 
ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: I-01-013-1/2010 
Панчево, 29. април 2010. године

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА

СЕКРЕТАР
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Гордана Николић, с.р. 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Милорад Милићевић, с.р.

127.

На основу члана 15, 45, 46. и 48. Закона о 
локалним изборима («Службени гласник РС» бр. 
129/07) и чл. 11. Пословника Скупштине града 
Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 
11/08), Изборна комисија за спровођење избора 
за одборнике у Скупштини града Панчева на 
седници одржаној дана 29. априла 2010. године, 
донела је

И З В Е Ш Т А Ј 
о додели новог мандата и издавању уверења 

одборнику у Скупштини града Панчева

Изборна комисија за спровођење избора 
за одборнике у Скупштини града Панчева је 
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констатовала да одборнику Катуца Драгану, са 
Изборне листе Нова Србија - Панчево, мандат 
одборника престаје преузимањем посла, односно 
функције која је неспојива с функцијом одборника, 
на основу члана 46. Закона о локалним изборима 
(«Службени гласник РС» бр. 129/07).

Изборна комисија, сходно члану 48. Закона 
о локалним изборима, утврђује да одборнички 
мандат припада подносиоцу изборне листе Нова 
Србија на којој је био одборник коме престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран и 
на основу предлога подносиоца изборне листе и 
изјаве кандидата, мандат се додељује:

Тодоровић Ненаду, са Изборне листе 
Нова Србија - Панчево, рођеном 1969. године, 
саобраћајном техничару из Панчева, ул. Братства 
Јединства бр. 102.

Изборна комисија издаје Уверење о избору за 
одборника наведеном одборнику.

Извештај се доставља Скупштини града ради 
потврђивања одборничког мандата и «Службеном 
листу града Панчева» ради објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ 
ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: I-01-013-1/2010 
Панчево, 29. април 2010. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

СЕКРЕТАР
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Гордана Николић, с.р. 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Милорад Милићевић, с.р.

128.

На основу члана 15, 45, 46. и 48. Закона о 
локалним изборима («Службени гласник РС» бр. 
129/07) и чл. 11. Пословника Скупштине града 
Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 
11/08), Изборна комисија за спровођење избора 
за одборнике у Скупштини града Панчева на 
седници одржаној дана 29. априла 2010. године, 
донела је

ИЗВЕШТАЈ 
о додели новог мандата и издавању уверења 

одборнику у Скупштини града Панчева

Изборна комисија за спровођење избора 
за одборнике у Скупштини града Панчева је 

констатовала да одборнику Новаковић Јеленки, 
са Изборне листе Демократска странка - Борис 
Тадић, мандат одборника престаје преузимањем 
посла, односно функције која је неспојива с 
функцијом одборника, на основу члана 46. Закона 
о локалним изборима («Службени гласник РС» 
бр. 129/07).

Изборна комисија, сходно члану 48. Закона 
о локалним изборима, утврђује да одборнички 
мандат припада подносиоцу изборне листе 
Демократска странка на којој је био одборник 
коме престаје мандат пре истека времена на које је 
изабран и на основу предлога подносиоца изборне 
листе и изјаве кандидата, мандат се додељује:

Миљани Глоговац, са Изборне листе 
Демократска странка - Борис Тадић, рођеној 
1980. године, студенту из Качарева, ул. Маршала 
Тита бр. 29.

Изборна комисија издаје Уверење о избору за 
одборника наведеном одборнику.

Извештај се доставља Скупштини града ради 
потврђивања одборничког мандата и «Службеном 
листу града Панчева» ради објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ 
ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: I-01-013-1/2010 
Панчево, 29. април 2010. године

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА

СЕКРЕТАР
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Гордана Николић, с.р. 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Милорад Милићевић, с.р.

129.

На основу члана 15, 45, 46. и 48. Закона о 
локалним изборима («Службени гласник РС» бр. 
129/07) и чл. 11. Пословника Скупштине града 
Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 
11/08), Изборна комисија за спровођење избора 
за одборнике у Скупштини града Панчева на 
седници одржаној дана 28. априла 2010. године, 
донела је

ИЗВЕШТАЈ 
о додели нових мандата и издавању уверења 
одборницима у Скупштини града Панчева

Изборна комисија за спровођење избора 
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за одборнике у Скупштини града Панчева је 
констатовала да одборницима Милошу Ђорђевићу 
и Анки Стаматовић са изборне листе Нова Србија - 
Панчево, мандат одборника престаје утврђивањем 
престанка њиховог мандата од стране Скупштине 
града а на основу оставки које је у њихово име 
поднео подносилац изборне листе - Нова Србија, 
оверених код Општинског суда у Панчеву под 
бројем II-1047/08 од 10. јула 2008. године за 
Ђорђевић Милоша и под бројем II-1045/08 од 10. 
јула 2008. године за Стаматовић Анку, у складу 
са Уговорима закљученим 20. маја 2008. године 
између подносиоца изборне листе и именованих.

На основу наведеног, Изборна комисија, 
сходно члану 48. Закона о локалним изборима, 
утврђује да је одборничке мандате добио 
подносилац изборне листе на којој су били 
одборници којима је престао мандат пре истека 
времена на које су изабрани и на основу предлога 
подносиоца изборне листе - Нова Србија и 
писмених изјава кандидата да прихватају мандат 
одборника, мандати се додељују:

1. Уместо одборника Милоша Ђорђевића, 
мандат одборника се додељује Миловановић 
Срђану, рођеном 1976. године, економисти из 
Панчева, Ул. Мите Богојевског бр. 4/13.

2. Уместо одборника Стаматовић Анке, 
мандат одборника се додељује Гвозденовић Гори, 
рођеној 1962. године, дипломирани економиста 
из Омољице, Ул. Тамишка бр. 29.

Изборна комисија издаје уверења о избору за 
одборнике горе наведеним одборницима.

Извештај се доставља Скупштини града ради 
потврђивања одборничких мандата и «Службеном 
листу града Панчева» ради објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ 
ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: I-01-013-1/2010 
Панчево, 28. април 2010. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

СЕКРЕТАР
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Гордана Николић, с.р. 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Милорад Милићевић, с.р.

130.
 
Агенција за саобраћај Градске управе града 

Панчева на основу чланова 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС” број 41/2009), члана 19 б. Одлуке о Градској 

управи града Панчева („Сл. лист града Панчева” 
бр. 11/08, 8/09, 23/09 и 27/09), члана 113, 192. и 
196. ЗУП-а („Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01), 
члана 21. став 2. и став 3. Одлуке о јавном превозу 
путника на територији града Панчева („Сл. лист 
града Панчева” број 16/09, 22/09 и 27/09) и Реше-
ња бр. I-01-031-14/2010 од 01.02.2010. године

РЕШЕЊЕ
о увођењу привремене линије јавног градског 
линијског превоза путника за време трајања 
искључења контактног вода на магистралној 
прузи Београд - Панчево - Вршац - граница са

Републиком Румунијом

I  Одређује се привремена линија јавног 
градског превоза путника на територији 
насељеног места Панчево, под називом 
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ВОЈЛОВИЦА - 
ТЕСЛА -ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА АЕРОДРОМ 
И БРОЈЕМ П - 1, за време трајања искључења 
електричне енергије у контактном воду 
магистралне железничке пруге Београд - Панчево 
- Вршац - граница са Републиком Румунијом због 
извођења радова на санацији надвожњака код 
„Пескане” у Панчеву.

Одређује се почетак рада линије дана 19. мај 
2010. године са почетком у 8:00 сати.

II  Статички елементи линије и ред вожње 
саставни су део овог решења.

III  Превоз на привременој линији из тачке I 
овог решења обављаће Јавно комунално предузеће 
„Аутотранспорт Панчево”, Панчево.

IV  Путници „Беовоза” право на бесплатан 
превоз на овој линији остварују искључиво 
поседовањем појединачних и месечних карата за 
„Беовоз”, које су дужни показати на увид возном 
особљу.

Остали путници право на превоз остварују 
у складу са тарифом која се тренутно примењује 
у јавном линијском превозу путника на подручју 
насељеног места Панчево.

V Трошкове превоза, умањене за приход од 
продаје карата у важећем тарифном систему 
сноси град Панчево и обрачунаваће се на основу 
остварених ефективних километара на линији 
одређеној тачком I. овог решења.

VI  Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ V-17-344-291/2010
Панчево, 17.мај 2010. године

 
ЗА АГЕНЦИЈУ ЗА САОБРАЋАЈ

Милан Биро, дипл инж саобраћаја, с.р.
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СТАТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ЛИНИЈЕ
СМЕР А СМЕР Б

Цара Душана - Војводе Радомира Путника -Милоша 
Требињца - Милоша Обреновића -Стевана Шупљикца - 
Книћанинова - Димитрија Туцовића - Светозара Шемића

Светозара Шемића - Светог Саве -Книћанинова - 
Ставана Шупљикца - Милоша Обреновића - Милоша 
Требињца - Првомајска - Цара Душана

256 Првомајска 0 0 227 Нова Хала 0 0
Владимира Жестића 0,3 0,3 205 Книћанинова 0,3 0,3

306 6. Октобар 0,5 0,8 250 Пивара 1,1 1,4
172 Болница 0,7 1,5 259 Предграђе 1,0 2,4
242 Пекара 0,6 2,1 287 Тесла 1,3 3,7
286 Тесла 0,3 2,4 243 Пекара 0,5 4,2
258 Предграђе 1,4 3,8 173 Болница 0,5 4,7
251 Пивара 1,0 4,8 256 Првомајска 1,3 6,0
204 Книћанинова 1,1 5,9
227 Нова Хала 0,8 6,7
Укупно стајалишта 10 Укупно стајалишта 8
Просечно међустајалишно растојање : 744 м Просечно међустајалишно растојање : 857 м

РЕД ВОЖЊЕ
Регистарски број реда вожње:

       
       
       

СМЕР А
САТ РАДНИ ДАН СУБОТА НЕДЕЉА

МИНУТ МИНУТ МИНУТ
8, 00 00 00
9,
10, 30 30 30
11, 30 30 30
12,
13, 30 30 30
14, 30 30 30
15, 00 30 00 30 00 30
16,
17,

СМЕР Б
САТ РАДНИ ДАН СУБОТА НЕДЕЉА

МИНУТ МИНУТ МИНУТ
8, 30 30 30
9,
10,
11, 00 00 00
12, 00 00 00
13,
14, 00 45 00 45 00 45
15, 15 15 15
16, 15 15 15
17,

ЛИНИЈА БРОЈ П-1
Жел. стан. Војловица - Тесла - Жел. стан. Аеродром
(привремена линија)
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131.

На основу чланова 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС” број 41/2009), члана 19 б. Одлуке о Градској 
управи града Панчева („Сл. лист града Панчева” 
бр. 11/08, 8/09, 23/09 и 27/09), члана 113, 192. 
и 196. ЗУП-а („Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01) 
и Решења бр. I-01-031-14/2010 од 01.02.2010. 
године, Агенција за саобраћај Градске управе 
града Панчева доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Одређују се привремена аутобуска 
стајалишта јавног градског превоза путника на 
подручју насељеног места Панчево на коловозу у 
улици Скадарској и то

• код кућног броја 32, под називом „Скадарска”, 
са кодом стајалишта 102 П

• код кућног броја 25, под називом „Скадарска”, 
са кодом стајалишта 103 П

II Привремено уређење и обележавање 
аутобуских стајалишта из тачке I овог реше-
ња извршиће Јавно комунално предузеће 
„Аутотранспорт Панчево”, Панчево у року од 24 
сата од дана доставе овог решења.

III Привремена стајалишта из тачке I овог 
решења користиће аутобуси на линијама 4 и 4-а 
јавног градског превоза.

IV  Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ V-17-344-291/2010
Панчево, 14. маја 2010. године

                ЗА АГЕНЦИЈУ ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл инж саобраћаја, с.р.

                  

132.

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева, на основу чланова 43. став 1., 157. и 158. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник РС Србије” број 41/09), члан 196. Одлуке 
о Градској управи града Панчева („Сл. лист града 
Панчева”, број 11/08, 8/09, 23/09 и 27/09), члана 
113., 192. и 196. ЗУП-а ( „Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 
и 31/01) и Решења бр. I-01-031-14/2010 од 01. 02. 
2010. године , доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о техничкој регулацији саобраћаја 

на територији града Панчева - улица 
Спољностарчевачка

I Одређује се укидање ограничења брзине 
од 40 км/п на делу општинског пута број 1, који 

пролази кроз насељено место Панчево, у улици 
Спољностарчевачкој.

II  Налаже се Јавном предузећу “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” у Панчеву, да 
постојеће ограничење брзине из тачке I овог 
решења:

• уклони у року од 3 дана од дана пријема 
овог решења,

• измену режима саобраћаја, односно, утврђе-
ни режим саобраћаја из тачке I овог решења, унесе 
у Катастар саобраћајне сигнализације.

III  Ово решење објавити у “Службеном листу 
града Панчева”.

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ V-17-344-291/2010
Панчево, 14. маја 2010. године

                ЗА АГЕНЦИЈУ ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл инж саобраћаја, с.р.

133.

На основу члана 7. Одлуке о располагању 
становима града Панчева (“Сл. лист општине 
Панчево” број 07/08 и “Сл. лист града Панчева” 
број 07/09) на предлог Комисије за расподелу 
градских станова на 6. седници од 08.02.2010. 
године, Управни одбор ЈП „Градска стамбена 
агенција” Панчево на својој 1. редовној седници 
одржаној 10.фебруара 2010. године доноси

П Р О ГР А М
За решавање стамбених потреба по Одлуци о 

располагању становима града Панчева

Члан 1.
Овим програмом регулише се:
- расподела остварених средстава намењених 

за решавање стамбених потреба по Одлуци о 
располагању становима града Панчева (у даљем 
тексту: Одлука) и то за прибављање, адаптацију и 
санацију станова којима располаже град Панчево 
(у даљем тексту: градски станови),

- број градских станова који ће се прибавити 
адаптирати, санирати, ослободити у 2010. години, 
као и евентуалне хитне интервенције.

Члан 2.
Активности из члана 1. овог програма 

финансираће се:
из средстава намењених за решавање 

стамбених потреба
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Члан 3.
У току 2010. године у зависности од 

обезбеђених средстава, зависиће изградња нових 
станова.

Процењује се да ће се ослободити 1 стан, а 
да ће број захтева за адаптацију градских станова 
кретати преко 10.

У зависности од обезбеђених средстава у 
буцету за 2010. годину, зависиће реализација 
активности из става 1. и 2. овог члана.

Члан 4.
Градоначелник града Панчева уз претходно 

прибављање мишљења Градског већа, одлучује о: 
адаптацији и санацији станова, начину коришћења 
станова и стамбених зграда, које град стекне 
путем наслеђа, поклона или по другом основу, 
након доношења ове одлуке, односно о уношењу 
истих у стамбени фонд града; уношењу станова 
у стамбени фонд и брисању из стамбеног фонда; 
одређивању категорије лица којима ће се доделити 
стан који се изгради, купи или ослободи; давању 
сагласности за извођење радова на санацији 
равног крова, односно кровне конструкције којом 
се сагласно прописима о планирању и уређењу 
простора и изградњи објеката, може изградити 
односно адаптирати нови стан; о претварању 
заједничке просторије у нови стан или пословни 
простор, ако су за то испуњени услови по 
прописима о планирању и уређењу простора и 
изградњи објекта; ако заједничка просторија не 
испуњава услове за претварање у посебни стан о 
припајању те просторије у суседном стану односно 
пословној просторији и другим питањима.

Члан 5.
O реализацији Програма старају се Комисија 

за расподелу градских станова и ЈП „ГСА” 
Панчево уз обавезу да извештај о реализацији 
Програма, као саставни део годишњег извештаја 
о пословању, након усвајања од стране УО ЈП 
„ГСА” Панчево, доставе Скупштини града на 
усвајање.

Члан 6.
Овај програм саставни је део програма 

пословања ЈП „ГСА” Панчево за 2010. годину.

Члан 7.
Програм ступа на сангу даном доношења 

и има се објавити у “Службеном листу града 
Панчева”.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА”
ПАНЧЕВО 
Број: 247
Датум: 10. фебруар 2010. година

Председник УО 
ЈП „ГСА” Панчево 

Бранко Чигоја, с.р.

134.

На трећој редовној седници Управног одбора 
ЈКП “БНС” донета је следећа:

О Д Л У К А
О промени цена комуналних услуга 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:

• Паушал за период 
од месец дана: на 
бази утрошка од 
15 м3

257,50 272,95 динара/m3 
(пов.6,00%)

• Утрошак воде 
преко паушала:

22.89   24,26 динара/m3 
(пов.6,00%)

• Цена воде за 
правна лица

24,00   25,44 динара/m3 
(пов.6,00%)

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ:
• Гробно место 1.717,20 1.820,23 

динара 
(пов.6,00% )

• Заузеће гробног 
места површине до 
6 m2

1.717,20 1.820,23 
динара/ m2 
(пов. 6,00%)

• Заузеће гробног 
места површине 
преко 6 m2

2.862,00 3.033,72 
динара/ m2 
(пов. 6,00%) 

• Трошкови укопа 1.144,80 1.213,48 
динара 
(пов.  6,00%) 

УСЛУГЕ НА САКУПЉАЊУ И ОДВОЗУ СМЕЋА: 
месечна накнада
•   За домаћинства која 
броје највише 2 члана

34,30 36,35 динара 
(пов.5,98%) 

•   За домаћинства која 
броје више од 2 члана

57,20 60,63 динара 
(пов.6,00 %) 

•   За правна лица која 
користе пословни про-
стор 
Локал до 15 m2 

Локал од 16-50 m2 

Локал преко 60 m2

68,60 

114,40 

171,70

72,71 динара
(пов. 5,99 %)  
121,26 динара
(пов. 6,00 %)
182,00 динара
(пов. 6,00 %)

 



     Страна    12 --   Број   7         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                      24. мај    2010. године

УСЛУГЕ НА ИЗВОЖЕЊУ ФЕКАЛИЈА:
•   Услуге извоза 
фекалија цистерном 
од 6000 лит.

1.602.70 1.698.86 
дин/6m3
(пов.6.00%)

ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА :’
- Дневна пијача-
рина за трговце са 
више робе

57,00 60,42 динара 
(пов.6,00 %)

- Дневна пијача-
рина за трговце са 
мало робе

32,00 33,92 динара 
(пов.6,00 %)

- Дневна  пијачa-
рина за продају из 
камиона

228,90   242,63 динара 
(пов.6,00 %) 

Наведене цене су са укалкулисаним ПДВ-ом 
у назначеним износима .

Управни одбор при доношењу одлуке 
о промени цене наплате комуналних услуга 
руководио се следећим чињеницама:

• Степен наплате месечног паушала за воду 
80-85%

• Месечну потрошњу воде преко 15м3 
остварује 85% домаћинстава. 

Рачуни за извршене комуналне услуге биће 
достављани потрошачима месечно.

Одлука о промени цена обрачуна и 
наплате комуналних услуга ступиће на снагу и 
примењиваће се почев од првога дана наредног 
месеца од дана доношења решења (текући 
месец) , објављивањем у службеном листу Града 
Панчева.

ЈКП “БНС” 
Банатско Ново Село
Maршала Тита 67
67 Број: 82/10
Датум: 10.04.2010. год 

ПРЕДСЕДНИК УО
ЈКП “БНС”

Сефкеринац Зоран, с.р.

135.
.
На основу члана 23. и 24. Закона о комуналној 

делатности и чл. 36 Статута ЈКП “СТАРЧЕВАЦ” 
Старчево а у складу са Меморандумом о буџету 
и економској политици за 2010. годину са 
пројекцијама за 2011. и 2012. годину о повећању 
цена комуналних услуга у висини 6% Управни 
одбор је донео следећу:

О Д Л У К У 
о утврђивању цена погребних услуга

Цена погребних услуга:
Члан 1.

   

Д
ос

ад
а-

ш
њ

а 
це

на

по
ве

ћа
њ

е 
6%

но
ва

 ц
ен

а

накнада 
коришћења 
гробног места 
за 1 годину

221,51 13,29 234,80

накнада за 
коришћење 
гробног места 
на 10.год

1.784,45 107,06 1.891,51

-одржавање 
гробља за1. 
годину

166,12 9,96 176,08

- одржавање 
гробља 10 година

1.107,59 66,45 1.174,04

- раке и 
сахрањивање

2.768,97 166,13 2.935,10

- есхумација 5.476,43 328,58 5.805,01
-Уклањање 
надгробног
Споменика

369,19 22,15 391,34

уклањање и 
депоновање 
венаца и цвећа

123,06 7,38 130,44

- коришћење 
капеле

915,84 54,95 970,79

- коришћење 
колица

- - 600,00

- коришћење 
хладњаче
У капели

- - 920,00

Члан  2.
Применом ове одлуке престаје важност 

и примена одлуке Уравног одбора ЈКП 
“СТАРЧЕВАЦ” од 18.03.2009 године.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања 

сагласности од Градоначелника града Панчева.

ЈКП “ СТАРЧЕВАЦ’ 
СТАРЧЕВО 
БРОЈ: 05/2010 
ДАТУМ 9. фебруар 2010. године

Председник Управног одбора
ЈКП “СТАРЧЕВАЦ”

Јован Перовановић, с.р.



136.
 
На основу члана 23. и 24. Закона о комуналној 

делатностии чл. 36 Статута ЈКП “ СТАРЧЕВАЦ” 
“ Старчево а у складу са Меморандумом о 
буџету и економској политици за 2010. годину са 
пројекцијама за 2011. и 2012. годину о повећању 
цена комуналних услуга у висини 6% Управни 
одбор је донео следећу:

О Д Л У К У 
о утврђивању цена услуга “изношење смећа”

Члан 1.
Услуга изношења смећа m2 стамбеног 

простора домаћинства:
- досадашња цена      2,20
- повећање 6%           0,13
- садашња цена         2,33         5 91%°
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Члан 2.
Применом ове одлуке престаје важност 

и примена одлуке Управног одбора ЈКП 
“СТАРЧЕВАЦ” од 18.03.2009 год.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања 

сагласности од Градоначелника града Панчева.

ЈКП “ СТАРЧЕВАЦ “
СТАРЧЕВО 
БРОЈ: 04/2010 
ДАТУМ 09. фебруар 2010. година 

Председник Управног одбора
ЈКП “СТАРЧЕВАЦ” 

Јован Перовановић, с.р.
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И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
      Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748  --  Рачуноводство 308-722,
           Уредник ДАНИЈЕЛА ЕРДЕЉАН - МИЛОШЕВИЋ телефони: 351-530 и 308-843/343      
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
                                                       филијала Панчево


