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Аконтација претплате 13.546,20
Цена овог примерка 175,00
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На основу члана 25. Статута општине
Панчево (“Сл.лист општине Панчево” бр.
6/2002, 11/05 и 19/06), Скупштина општине
Панчево, на седници одржаној 28. децембра
2007. године, доноси

На основу члана 25. Статута општине
Панчево (“Сл-лист општине Панчево” бр. 6/2002,
11/05 и 19/06), Скупштина општине Панчево,
на седници одржаној 28. децембар 2007.године,
доноси

ОДЛУКУ

ЗАКЉУЧАК

О ОДРЕЂИВАЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
ОБЈЕКАТА - ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
СЕВЕРНИХ СЕЛА У ОПШТИНИ
ПАНЧЕВО - ОД КАПИТАЛНОГ ЗНАЧАЈА
ЗА ОПШТИНУ ПАНЧЕВО

O УСВАЈАЊУ РЕШЕЊА
ВОДОСНАБДЕВАЊА СЕВЕРНИХ СЕЛА
ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО

Скупштина општине Панчево одређује да је
водоснабдевање северних села општине Панчево,
којом се предвиђа изградња водовода из Панчева
до свих насељених места и то: Јабука, Глогоњ,
Качарево, Бан.Ново Село и Долово, од капиталног
значаја за општину Панчево и да је неопходно
отпочети са реализацијом инвестиције.
Извођење радова и реализација инвестици
оних активности предвиђа се да ће трајати у току
2008, 2009. године и на даље те ће се у буџету
општине за 2008.годину обезбедити средства у
износу од 100.000.000,00 динара.
II
За носиоца реализације радова ове одлуке
одређује се ЈКП «Водовод и канализација»
Панчево.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: 1-01-06-77/2007
Панчево, 28. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК
Милан Бабић, с.р.

Скупштина општине Панчево по закључку
од 26 новембра 2007. године Радне групе за
израду предлога решења водоснабдевања
северних села општине Панчево, усваја варијанту
1 са подваријантама А и Б, Генералног пројекта
снабдевања водом насеља општине Панчево,
израђеног од стране Боининжињеринг Београад,
2006. године, којом се предвиђа изградња водо
вода из Панчева до свих насељених места и
то: Јабука, Глогоњ, Качарево, Бан.Ново Село и
Долово.
Извођење радова обавља ће се фазно на
следећи начин:
Прва фаза у 2008.години:
- израда Главног пројекта цевовода према
Долову до 1.6.2008. године,
- израда Главног пројекга цевовода према
Јабуци, Глогоњу, Качареву и Бан. Н. Селу,
- израда Главног пројекта проширења постро
јења за пречишћавање воде у Панчеву (друга фа
за филтер станице),
- изградња цевовода према Долову, по могу
ћству до «Старог Тамиша».
Друга фаза у 2009.години и на даље:
- завршетак цевовода према Долову
- комплетирање документације за филтер
станицу и цевовода према Јабуци, Глогоњу,
Качареву и Бан. Н. Селу и почетак изградње у
складу са могућностима.
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II
За носиоца реализације радова у првој и
другој фази тачке I овог закључка, одређује се
ЈКП «Водовод и канализација» Панчево.
III
Овај закључак објавити у «Службеном листу
општине Панчево».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-77/2007
Панчево, 28. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК
Милан Бабић, с.р.

28. децембар 2007. године

општине Панчево».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-77/2007
Панчево, 28. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК
Милан Бабић, с.р.
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На основу члана 11. став 3. Одлуке о
ауто такси превозу („Службени лист општине
Панчево“ број 9/06, 2/07 и 10/07) и чланова
39, 41. и 81. став 2. Статута општине Панчево
(„Службени лист општине Панчево“ број 6/02,
11/05 и 19/06), председник општине Панчево,
дана 21. децембра 2007 године, по прибављеном
мишљењу Општинског већа општине Панчево,
донео је
ПРАВИЛНИК

218
На основу члана 27. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Службени гласник Републике Србије»
бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-исправка),
члана 10. Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа “Омољица” Омољица (“Сл. лист
општине Панчево” бр. 8/94, 9/98, и 1/01) и члана
25. Статута општине Панчево («Службени лист
општине Панчево» број 6/02, 11/05 и 19/06),
Скупштина општине Панчево, на седници
одржаној 28. децембра 2007. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “ОМОЉИЦА” ОМОЉИЦА
I
Скупштина општине Панчево даје сагласност
на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног
комуналног предузећа “Омољица” Омољица
бр. 30/7, коју је донео Управни одбор Јавног
комуналног предузећа “Омољица” Омољица, на
седници одржаној 29.03.2006.године.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Службеном листу

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О
ИСПИТИВАЊУ ПОГОДНОСТИ ВОЗИЛА
ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗ
Члан 1.
У Правилнику о испитивању погодности
возила за такси превоз („Службени лист
општине Панчево“ број 26/06), у члану 4. износ
од “1.500,00 динара“ замењује се износом од
“1.590,00 динара”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Панчево, а примењиваће се од 01.
јануара 2008. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-03-020-1/2007-1204
Панчево, 21. децембар 2007. године
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Миковић, с.р.
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Председник општине Панчево, дана 19.
децембра 2007. године, разматрао је предлог
Секретаријата за јавне службе и социјална
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питања Општинске управе општине Панчево
за доношење Решења о образовању Комисије за
вредновање пројеката/програма у области спорта
и физичке културе у општини Панчево за 2008.
годину, па је на основу Одлуке о условима и
начину финансирања потреба у области спорта
и физичке културе (“Службени лист општине
Панчево” број 12/03, 2/05 и 16/05) и чланова
39, 41. и 81. став 2. Статута општине Панчево
(‘’Службени лист општине Панчево’’ број 6/02,
11/05 и 19/06), донео следеће
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА У
ОБЛАСТИ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
У ОПШТИНИ ПАНЧЕВО ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1.
Образује се Комисија за вредновање
пројеката/програма у области спорта и физичке
културе у општини Панчево за 2008. годину (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Бранко Крсмановић, шеф Службе за
спорт и физичку културу Секретаријата за
јавне службе и социјална питања Општинске
управе општине Панчево,
2. Љубомир Покрајац, главни стручњак за
област спорта Општинске управе општине
Панчево,
3. Предраг
Стојадинов,
председник
Скупштине Спортског савеза општине
Панчево,
4. Гордана Крстић, самостални стручни
сарадник у Служби за спорт и физичку
културу Секретаријата за јавне службе
и социјална питања Општинске управе
општине Панчево и
5. Миле Угрен, самостални стручни
сарадник у Служби за спорт и физичку
културу Секретаријата за јавне службе
и социјална питања Општинске управе
општине Панчево.
Члан 2.
Комисија на првој седници, већином гласова,
бира председника Комисије.
Седнице Комисије сазива председник
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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.
Члан 3.
У случају када Комисија одлучује о пројекту/
програму за који је директно заинтересован неки
од чланова Комисије, председник тражи његово
изузеће.
Члан 4.
Задатак Комисије је да спроведе поступак
отварања и разматрања предлога пројеката/
програма приспелих по јавном конкурсу за
суфинансирање пројеката/програма у области
спорта у општини Панчево за 2008. годину и да, у
складу са одредбама Одлуке о условима и начину
финансирања потреба у области спорта и физичке
културе и условима и посебним критеријумима
за вредновање пројеката/програма утврђених
конкурсом, припреми Нацрт плана расподеле
средстава за реализацију пројеката/програма у
области спорта и физичке културе за 2008. годину
(у даљем тексту: Нацрт плана).
Приликом вредновања предлога пројеката/
програма, Комисија се доследно придржава
критеријума и осталих услова прописаних јавним
конкурсом.
Члан 5.
Отварање предлога пројеката/програма из
члана 4. овог решења извршиће се 20. децембра
2007. године.
Комисија је дужна да о спровођењу поступка
отварања предлога пројеката/програма из члана
4. овог решења сачини записник, у складу са
прописима.
Члан 6.
Комисија је дужна да, у року од 20 дана од
дана отварања предлога пројеката/програма,
припреми Нацрт плана из члана 4. овог решења.
Нацрт плана доставља се Служби за спорт
и физичку културу ради утврђивања Предлога
плана расподеле средстава за реализацију
пројеката/програма у области спорта и физичке
културе за 2008. годину.
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Члан 7.
Служба за спорт и физичку културу
Секретаријата за јавне службе и социјална питања
Општинске управе општине Панчево дужна је да
на основу Нацрта плана утврди Предлог плана
расподеле средстава за реализацију пројеката/
програма у области спорта и физичке културе
за 2008. годину и да га, најкасније до 10. јануара
2008. године, достави председнику општине
Панчево, ради разматрања и усвајања.
Члан 8.
Стручне и административно-техничке посло
ве за потребе Комисије обавља Служба за спорт
и физичку културу Секретаријата за јавне службе
и социјална питања Општинске управе општине
Панчево.
Члан 9.
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
ОПШТИНА ПАНЧЕВО		
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 		
Број: I-03-020-1/2007-1195
Панчево, 19. децембра 2007. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Миковић, с.р.

На основу одредбе члана 104. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 9/02, 33/04 и 135/04) и чланова 17. став 1, 41.
став 1. тачка 10. и 81. став 2. Статута општине
Панчево («Службени лист општине Панчево»
број 6/02, 11/05 и 19/06), председник општине
Панчево, дана 26. децембра 2007. године, донео
је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА’’
ПАНЧЕВО

28. децембар 2007. године

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији послова Јавног предузећа
«Општинска стамбена агенција» Панчево, који
је донео директор Јавног предузећа «Општинска
стамбена агенција» Панчево дана 26. децембра
2007. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАНЧЕВО
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ: I-03-020-1/2007-1236
Панчево, 26. децембра 2007. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Миковић, с.р.

На основу чланова 39, 41. и 81. став 2.
Статута општине Панчево («Службени лист
општине Панчево» број 6/02, 11/05 и 19/06)
и члана 1. Одлуке о одређивању председника
општине Панчево за давање сагласности на цене
(«Службени лист општине Панчево» број 21/04),
председник општине Панчево, дана 27. децембра
2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ПОВЕЋАЊУ ЦЕНЕ ВОДЕ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево»
Качарево о повећању цене воде број: 35/07 од
04. децембра 2007. године у насељеном месту
Качарево.
Члан 2.
Јавно комунално предузеће «Качарево»
Качарево објавиће одлуку из члана 1. овог решења
у «Службеном листу општине Панчево».
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Члан 3.
Ово решење ступа на снагу и примењиваће
се почев од наредног дана од дана доношења,
а објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
ОПШТИНА ПАНЧЕВО				
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 				
БРОЈ: I-03-020-1/2007-1271
Панчево, 27. децембар 2007. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Миковић, с.р.
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На основу чланова 39, 41. и 81. став 2.
Статута општине Панчево («Службени лист
општине Панчево» број 6/02, 11/05 и 19/06)
и члана 1. Одлуке о одређивању председника
општине Панчево за давање сагласности на цене
(«Службени лист општине Панчево» број 21/04),
председник општине Панчево, дана 27. децембра
2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ЦЕНАМА НОВИХ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево»
Качарево о ценама нових пијачних услуга број
35-1/07 од 04. децембра 2007. године у насеље
ном месту Качарево.
Члан 2.
Јавно комунално предузеће «Качарево»
Качарево објавиће одлуку из члана 1. овог решења
у «Службеном листу општине Панчево».
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу и примењиваће
се почев од наредног дана од дана доношења,
а објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
ОПШТИНА ПАНЧЕВО				
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 				
БРОЈ: I-03-020-1/2007-1272
Панчево, 27. децембар 2007. године		
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Миковић, с.р.
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На основу чланова 39, 41. и 81. став 2.
Статута општине Панчево («Службени лист
општине Панчево» број 6/02, 11/05 и 19/06)
и члана 1. Одлуке о одређивању председника
општине Панчево за давање сагласности на цене
(«Службени лист општине Панчево» број 21/04),
председник општине Панчево, дана 27. децембра
2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ЦЕНАМА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево»
Качарево о ценама погребних услуга број 35-2/07
од 04. децембра 2007. године у насељеном месту
Качарево.
Члан 2.
Јавно комунално предузеће «Качарево»
Качарево објавиће одлуку из члана 1. овог решења
у «Службеном листу општине Панчево».
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу и примењиваће
се почев од наредног дана од дана доношења,
а објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
ОПШТИНА ПАНЧЕВО				
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 				
БРОЈ: I-03-020-1/2007-1273
Панчево, 27. децембар 2007. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Миковић, с.р.

На основу чланова 39, 41. и 81. став 2.
Статута општине Панчево («Службени лист
општине Панчево» број 6/02, 11/05 и 19/06)
и члана 1. Одлуке о одређивању председника
општине Панчево за давање сагласности на цене
(«Службени лист општине Панчево» број 21/04),
председник општине Панчево, дана 27. децембра
2007. године, донео је
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РЕШЕЊЕ

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈКП “ОМОЉИЦА” – ОМОЉИЦА

Члан 1.

У Статуту ЈКП “Омољица” (Сл. лист општине
Панчево бр.7/95), члан 42. мења се и гласи:

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево»
Качарево о повећању цена изношења смећа број
35-3/07 од 04. децембра 2007. године у насељеном месту Качарево.
Члан 2.
Јавно комунално предузеће «Качарево»
Качарево објавиће одлуку из члана 1. овог решења
у «Службеном листу општине Панчево».
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу и примењиваће
се почев од наредног дана од дана доношења,
а објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
ОПШТИНА ПАНЧЕВО				
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 				
БРОЈ: I-03-020-1/2007-1274
Панчево, 27. децембар 2007. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Миковић, с.р.
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На основу члана 10. Одлуке о оснивању
ЈКП “Омољица’’ из Омољице (Сл. лист оп
штине Панчево 8/94, 9/98 и 1/2001), Закона о
регистрацији и усклађивању са класификацијом
(“Сл. лист СРЈ” 31/96, 34/96 и 2/98) члана
33. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса (“Сл. гласник
РС” бр.25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05испра
вка), члана 37. алинеја 3. Статута ЈКП
“Омољица’’ (“Сл. лист општине Панчево” бр.
7/95), и Одлуке о изменама и допунама Статута
ЈКП ‘’Омољица’’ бр. 49-03/27 од 05.02.2001.
године, Управни одбор ЈКП ‘’Омољица’’, на
седници одржаној 29. марта 2006. године,
донео је

“ За директора предузећа може бити имено
вано лице које поред општих услова прописаних
Законом, испуњава и следеће услове :
- да има VI или VII степен стручне спреме
из техничке, правне или економске струке.
- да има 5 ( пет ) година радног искуства,од
чега најмање 3 ( три ) године на руководећим ра
дним местима.
- да поднесе кратак план функционисања и
развоја предузећа.”
ЈКП “ОМОЉИЦА”
ОМОЉИЦА
Број: 30/7
29. март 2006. године
Управни одбор ЈКП ‘’Омољица’’
Председник УО ЈКП “Омољица”
Драго Сладојевић, с.р.
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На основу одредбе члана 24. Закона о раду
(‘’Службени гласник РС’’ број 24/05 и 61/05) и
члана 46. Статута Јавног предузећа ‘’Општинска
стамбена агенција’’ Панчево од 04.04.2006.
године директор Јавног предузећа ‘’Општинска
стамбена агенција’’ Панчево,дана 26. децембра
2007.године,донео је:
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
«ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА»
ПАНЧЕВО
Члан 1.
У
Правилнику
о
организацији
и
систематизацији послова Јавног предузећа
‘’Општинска стамбена агенција’’ Панчево од
06.06.2006, 23.10.2006. и 09.02.2007.године у
члану 2,у ставу 1. додају се нове тачке 11. и 12,
које гласе:
«11. самостални сарадник за инвестиције		
1 извршилац
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12.референт за финансијско – администра
тивне послове 1 извршилац»
У истом члану у ставу 2. број «10», замењује
се бројем «12».
Члан 2.
У члану 3, иза тачке 10. додају се нове тачке
11. и 12, које гласе:
«11. самостални сарадник за инвестиције
услови:
VI – степен стручне спреме машинског смера
- активно знање енглеског језика
- познавање рада на рачунару,Word,Excel,Pawer
point,са посебним знањима AUTO CAD modelovanje i AUTO CAD crtanje
- најмање 1 година радног искуства
- возачка дозвола Б категорије
послови и задаци:
- води грађевинске инвестиције
- обавља послове везане за израду и функциони
сање ТИС – а
-учествује у пословима ради израде идејних и
главних пројеката
- стара се о вођењу и примени ИСО стандарда
- обавља и друге послове по налогу директора
Предузећа.
12. референт за финансијско-администра
тивне послове
услови:
IV – степен стручне спреме
- познавање рада на рачунару,Word,Excel
- најмање 1 година радног искуства
- знање немачког језика
- возачка дозвола Б категорије
послови и задаци:
- наплата доспелих обавеза,
- набавка канцеларијског материјала и других
потрошних средстава,
- административни послови,
- послови везани за превоз како службеним
возилом тако и службених путовања,
- обавља и друге послове по налогу руководиоца
финансијски-комерцијалних послова и
директора предузећа.»
Члан 3.
Овај правилник, по добијању сагласности од
председника општине Панчево, ступа на снагу
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наредног дана од дана објављивања у
«“Службеном листу општине Панчево”.
						
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА»
БРОЈ: 1273
ПАНЧЕВО, 27. новембар 2007. године
ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
дипл.ецц Милан Дудић, с.р.
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На седници Управног одбора ЈКП
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО, одржаној 8.октобра
2007. године разматран је предлог директора
ЈКП “КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО о корекцији
постојећих цена комуналних услуга за 7,5% и
предлога нових цена комуналних услуга.
После дискусије Управни одбор донео је
следећу:
ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНЕ ВОДЕ
р.б. Н а з и в

Цена
%пове
ћања
Садашња Нова
150.00
161.25 7.5

1.

Паушал за
домаћинства
до 5 м3

2.

Паушал
200.00
за мале
потрошаче
1м3 преко
8.00
паушала
1м3 Радне
10.00
организације

3.
4.

215.00 7.5

8.60

7,5

10.75

7.5

Изказане цене су без ПДВ.
Цене ће се примењивати даном доношења.
Прихвата се предлог директора ЈКП
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО о повећању цена воде
за 7,5% .
ЈКП “КАЧАРЕВО”
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ 35/07
Качарево, 4. децембар 2007.
ПРЕДСЕДНИК
Ђурица Милорад, с.р.

Страна 496 -- Број 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО

28. децембар 2007. године

229

230

На седници Управног одбора ЈКП
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО одржаној 8. октобра
2007. године разматран је предлог директора
ЈКП “КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО о корекцији цена
комуналних услуга.
После дискусије Управни одбор донео је
следећу
ОДЛУКУ

На седници Управног одбора ЈКП
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО одржаној 8.октобра
2007. године разматран је предлог директора ЈКП
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО о одређивању цена за
нове услуге на гробљу..
После дискусије Управни одбор донео је
следећу
ОДЛУКУ

О ЦЕНАМА НОВИХ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

О ЦЕНАМА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

Прихвата се предлог директора ЈКП
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО о одређивању нових
цена за пијачне услуге
ЦЕНЕ
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
Р.Б. Н а з и в
I

1.

2.

3.

Резервација
пијачних тезги
за период од 6
месеци / НОВА
УСЛУГА/
Резервација
металних тезги
2 м.
Резервација
бетонских тезги
нових
Резервација на
бетону површине
2м2

Цене погребних услуга
Р.Б.
I

Нова цена %
Повећања

1.
645.00

2.

430.00

215.00

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 даном доношења.
ЈКП ”КАЧАРЕВО”
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ 35-1/07
Качарево, 4. децем6ар 2007. године
ПРЕДСЕДНИК
Ђурица Милорад, с.р.

Назив
Накнада за
сахрањивање
и ископавање
посмртних
остатака / нова
услуга/
Ископ раке и
сахрањивање
Отварање и
затрпавање
гробнице

Нова
цена

повећања%

2.200.00
1.100.00

Изказане цене су без пдв.
Цене ће се примењивати даном доношења.
ЈКП “КАЧАРЕВО”
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ 35-2 /07
Качарево, 4. децембар 2007. године
ПРЕДСЕДНИК
Ђурица Милорад, с.р.
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На седници Управног одбора ЈКП
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО одржаној 8. октобра
2007. године разматран је предлог директора
ЈКП “КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО о корекцији
постојећих цена комуналних услуга за 7,5% и
нову услугу
После дискусије Управни одбор донео је
следећу:
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ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА ИЗНОШЕЊА
СМЕЋА

Изказане цене су без ПДВ.
Цене ће се примењивати даном доношења.
Прихвата се предлог Директора ЈКП
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО о повећању цена
изношења смећа за 7,5% .

Цене изношења смећа
Р.Б.

I.
1.
2.

Н аз и в

цена
Садашња Нова

Изношење смећа
- месечно
За домаћинства 40.00
За локале НОВА УСЛУГА
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%
пове
ћања

43.00 7.5
110.00

ЈКП “КАЧАРЕВО”
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ; 35-3 /07
Качарево, 4. децембар 2007.
ПРЕДСЕДНИК
Ђурица Милорад, с.р.

САДРЖАЈ
Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.
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