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Председник општине Панчево, дана 12.
фебруара 2008. године, разматрао је Предлог
програма за решавање стамбених потреба у 2008.
години по Одлуци о располагању становима
општине Панчево, који је утврдила Комисија
за расподелу општинских станова на седници
одржаној 07. фебруара 2008. године, па на
основу члана 5. Одлуке о располагању становима
општине Панчево («Службени лист општина
Панчево, Ковин и Опово» број 17/93 и «Службени
лист општине Панчево» број 4/94, 8/98, 10/98,
8/04 и 7/05) и члана 81. став 2. Статута општине
Панчево («Службени лист општине Панчево»
број 6/02, 11/05 и 19/06), доноси
ПРОГРАМ
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
У 2008. ГОДИНИ ПО ОДЛУЦИ О
РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА ОПШТИНЕ
ПАНЧЕВО
Члан 1.
Овим програмом регулише се:
- расподела остварених средстава намењених
за решавање стамбених потреба по Одлуци о
располагању становима општине Панчево (у
даљем тексту: Одлука) и то за куповину, изгра
дњу, адаптацију и санацију станова којима
располаже општина Панчево (у даљем тексту:
општински станови),
- број општинских станова који ће се купити,
изградити, адаптирати, санирати, ослободити у
2008. години, као и евентуалне хитне интервен
ције.
Члан 2.
из чл. 1.

Активности
овог програма
финансираће се:
1. из средстава намењених за решавање
стамбених потреба.

Члан 3.
У току 2008. године, процењује се да ће се
од средстава из члана 2. овог програма купити,
односно изградити 2 стана.
Процењује се да ће се ослободити до 2
општинска стана, а да ће се број захтева за
адаптацију општинских станова кретати од 3-4.
У зависности од обезбеђених средстава у
буџету за 2008. годину, зависиће реализација
активности из става 1. и 2. овог члана.
Члан 4.
Председник општине Панчево одређује у
сваком конкретном случају за које категорије
лица из члана 12. Одлуке се опредељује стан,
одлучује о куповини и изградњи станова и
доноси друга неопходна акта у циљу реализације
овог програма у вези са куповином, изградњом,
адаптацијом и санацијом општинских станова,
где је инвеститор општина Панчево.
Члан 5.
Општинска управа општине Панчево Секретаријат за финансије и Секретаријат за
имовинско-правне послове ће обављати послове
везане за реализацију уговора о куповини,
изградњи, адаптацији и санацији општинских
станова, на основу закључка председника
општине Панчево.
Члан 6.
Овај програм ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАНЧЕВО
БРОЈ: 1-03-020-1/2008-97
Панчево, 12. фебруара 2008. године
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Миковић,с.р.

Страна
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Председник општине Панчево, дана 31.
јануара 2008. године, разматрао је предлог
Секретаријата за општу управу, скупштинске
послове и послове председника Општине, Одсека
за послове управљања пројектима Општинске
управе општине Панчево за доношење Решења о
образовању Тима за припрему и имплементацију
пројекта „Управљање чврстим комуналним
отпадом у Панчеву”, па је на основу 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 ТИМА ЗА ПРИПРЕМУ
И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
„УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ
ОТПАДОМ У ПАНЧЕВУ”
I
Образује се Тим за припрему и имплементацију пројекта „Управљање чврстим комуналним
отпадом у Панчеву” (у даљем тексгу: Тим), као
привремено тело (до завршетка имплементације
Пројекта и подношења извештаја), у следећем
саставу:
1. За координатора Тима именује се Олга
Шиповац, запослена у Секретаријату за заштиту
животне средине Општинске управе општине
Панчево, на пословима главног инспектора зашти
те животне средине,
2. За члана Тима задуженог за техничка/
инжењерска питања именује се Драгољуб Николић,
запослен у Јавном комуналном предузећу
„Хигијена” Панчево, на пословима стручног
сарадника за извођење и контролу радова,
3. За члана Тима задуженог за техничка/
инжењерска питања именује се Миладин
Јовановић, запослен у Јавном комуналном
предузећу „Хигијена” Панчево, на пословима
стручног сарадника за извођење и контролу
радова,
4. За члана Тима задуженог за урбанистичка
питања именује се Бранислав Маринковић,
архитекта у Јавном предузећу «Дирекција за
изградњу и уређење Панчева» Панчево, Сектор
за урбанизам и планирање,
5. За члана Тима задуженог за финансијска
питања именује се Зоран Томић, запослен у
Јавном
комуналном предузећу „Хигијена”
Панчево, на пословима помоћника директора
за економско-финансијске послове,
6. За члана Тима задуженог за финансијска
питања именује се Марина Кахрић-Лазић,
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запослена у Секретаријату за привреду и
приватно предузетништво Општинске управе
општине Панчево, на пословима шефа
Одељења за локални економски развој,
7. За члана Тима задуженог за правне послове
именује се Милан Глумац, запослен у Секретари
јату за заштиту животне средине Општинске
управе општине Панчево, на пословима само
сталног стручног сарадника за праћење и
контролу квалитета животне средине и управним
пословима.
У раду Тима узимаће учешће и пред
ставници других секретаријата, јавних и
јавних комуналних предузећа, организација и
институција релевантних за поједина питања која
ће се отварати током припреме и имплементације
пројекта.
II
Тим обавља следеће задатке:
-Пружа све релевантне информације у
вези са Пројектом и пројектном докумен
тацијом стручном тиму Регионалног центра за
друштвено-економски развој «Банат» Зрењанин,
ЕАР за потребе израде Студије изводљивости
пројекта «Управљање чврстим комуналним
отпадом у Панчеву»,
-Припрема потребну пројектну документа
цију,
-Управља имплементацијом Пројекта након
одобрења његовог суфинансирања,
-Врши евалуацију Пројекта и подноси
потребне извештаје о његовој реализацији
Регионалном центру за друштвено-економски
развој «Банат» Зрењанин, ЕАР, председнику
општине Панчево, Скупштини општине Панчево
и Управном одбору Јавног комуналног предузећа
«Хигијена» Панчево.
III
Састанке Тима сазива координатор Тима.
IV
Административно-техничке послове за
потребе Тима обављају: Одељење за локални
економски развој Општинске управе општине
Панчево и Одсек за послове управљања пројекти
ма Општинске управе општине Панчево.
Обавезују се секретаријати Општинске
управе општине Панчево, јавна и јавна комунална
предузећа чији је оснивач општина Панчево
да, на захтев Тима, дају потребне стручне
информације, анализе и предлоге, у складу са
својим надлежностима.
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Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево».
РЕПУБЛИКА СРБИJА
ОПШТИНА ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-03-020-1/2008-59
Панчево, 31. јануара 2008. године
ПРEДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Миковић, с.р.
018
На основу чланова 8. и 18. Одлуке о
социјалној заштити грађана Општине Панчево
(пречишћен текст) («Сл. лист општине Панчево»
број 4/2007), чланова 5, 6, 7. и 8. Правилника о
ближим условима и начину остваривања права
у области социјалне заштите грађана општине
Панчево («Сл. лист општине Панчево» бр.
7/2007), чланова 39. 41. и 81. став 2. Статута
општине Панчево («Сл. лист општине Панчево»,
број 6/2002, 11/2005 и 19/2006), председник
општине Панчево, дана 27. 02. 2008.године, по
прибављеном мишљењу Општинског већа,
донео је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА
УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И
ЗБРИЊАВАЊЕ СТАРИХ ЛИЦА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНАР ПАНЧЕВО
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ економска цена услуга за
помоћ у кући и дневни боравак за одрасла лица у
Установи за смештај и збрињавање старих лица
Геронтолошки центар Панчево за:
I Дневни боравак
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ УСЛУГЕ
Кувани оброк
Сервисне услуге
(2 пута месечно)

II Помоћ у кући
Ред.
НАЗИВ УСЛУГЕ
бр.
1.
Нега корисника
2.
Помоћ у кући
3.
Доношење оброка

ЦЕНА ДНЕВНО
-ПО САТУ
100,00 динара
100,00 динара

ЦЕНА ДНЕВНО
- ПО САТУ
100,00 динара
80,00 динара
50,00 динара

Број 3 -- Страна

55

Члан 2.
Номинални износ учешћа корисника услуга
у економској цени услуга са 70% је :
I Дневни боравак
Ред.
бр.
1.
2.

НАЗИВ
УСЛУГЕ

ЦЕНА
ДНЕВНО
-ПО САТУ
Кувани оброк 70,оо динара
Сервисне
услуге
70,оо динара
(2 х месечно)

РЕГРЕСИРАНА
ЦЕНА
35,00 дин.
35,оо дин.

II Помоћ у кући
Ред.
бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ
УСЛУГЕ

ЦЕНА
РЕГРЕСИДНЕВНО РАНА
-ПО САТУ ЦЕНА

Нега корисника
70,00 дин
Помоћ у кући
56,00 дин
Доношење оброка 35,00 дин

35,00 дин
28,00 дин
17,50 дин

Члан 3.
Цена услуга за помоћ у кући и дневни
боравак за одрасла лица у Установи за смештај
и збрињавање старих лица Геронтолошки центар
Панчево обрачунава се за период од месец дана,
на основу евиденције о дневном коришћењу
услуга и цена из члана 2. овог решења .
Одређене категорије корисника услуга имају
право на потпуно регресирање трошкова услуга,
у складу са чланом 8. Правилника о ближим
условима и начину остваривања права у области
социјалне заштите грађана општине Панчево
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Панчево», а примењиваће се од 01. 03. 2008.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-03-020-1/2008-155
Панчево, 27.02.2008.

ПРЕДСЕДНИК
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 08. фебруара
2008. године, по прибављеном мишљењу
Општинског већа општине Панчево, донео је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ПРЕВОЗА У ГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа за превоз
путника «Аутотранспорт - Панчево» Панчево
о ценама превоза у градском саобраћају број
515/2008-ХLIII-372 од 28. јануара 2008. године.
Члан 2.
Јавно комунално предузеће за превоз путника
«Аутотранспорт - Панчево» Панчево 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
БРОЈ: I-03-020-1/2008-76
Панчево, 08. фебруара 2008. 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 08. фебруара
2008. године, по прибављеном мишљењу
Општинског већа општине Панчево, донео је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ПРЕВОЗА У ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа за превоз
путника «Аутотранспорт - Панчево» Панчево о
ценама превоза у приградском саобраћају број
515/2008-ХLIII-370 од 28. јануара 2008. године.
Члан 2.
Јавно комунално предузеће за превоз путника
«Аутотранспорт - Панчево» Панчево 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
БРОЈ: I-03-020-1/2008-77
Панчево, 08. фебруара 2008. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Миковић, с.р.
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На основу чланова 39, 41. и 81. став 2.
Сгатута 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 20. фебруара
2008. године, по прибављеном мишљењу
Општинског већа општине Панчево, донео је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ
И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И
ОБЈЕКАТА «МЛАДОСТ» ПАНЧЕВО
БРОЈ 91/3 ОД 29. ЈАНУАРА 2008. ГОДИНЕ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
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одбора Јавног комуналног предузећа за уређење
и одржавање спортских терена и објеката
«Младосг» Панчево о утврђивању ценовника
услуга број 91/3 од 29. јануара 2008. године.
Члан 2.
Јавно комунално предузеће за
и одржавање спортских терена и
«Младост» Панчево објавиће одлуку
1. овог решења у «Службеном листу
Панчево».

уређење
објеката
из члана
општине

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
БРОЈ: I-03-020-1/2008-134
Панчево, 20. фебруара 2008. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Миковић, с.р.
22
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. фебруара
2008. године, по прибављеном мишљењу
Општинског већа општине Панчево, донео је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОДВОЖЕЊА И
ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа «Хигијена»
Панчево број 3300/52 од 14. фебруара 2008.
године о утврђивању цена за вршење комуналних
услуга одвожења и депоновања смећа.
Члан 2.
Одлуку из члана 1. овог решења објавиће
Јавно комунално предузеће «Хигијена» Панчево
у «Службеном листу општине Панчево».
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Члан 3.
Ово решење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, примењиваће се од 01. марта
2008. године и објавиће се у «Службеном листу
општине Панчево».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-03-020-1/2008-156
Панчево, 27. фебруара 2008. године
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Миковић, с.р.
23

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 08. фебруара
2008. године, по прибављеном мишљењу
Општинског већа општине Панчево, донео је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
УВОЂЕЊУ НОВИХ УСЛУГА У ПИЈАЧНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ СА ЦЕНАМА
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа «Долови»
Долово број 018 од 25. јануара 2008. године о
увођењу нових услуга у пијачној делатности са
ценама.
Члан 2.
Јавно комунално предузеће «Долови»
Долово 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
БРОЈ: I-03-020-1/2008-78
Панчево, 08. фебруара 2008. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Миковић, с.р.

Страна

58 -- Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО

29. фебруар 2008. године

врши се према усвојеној Одлуци - Ценовнику
почев од 25.у месецу за наредни месец.

24
На основу члана 35. Статута ЈКП
”Аутотранспорт-Панчево«, а у складу са Законом
о образовању цена у комуналним делатностима и
предлогом о корекцији цена превоза у приградском
саобраћају, Управни одбор је на XLIII редовној
седници одржаној дана 28. јануара 2008. године
једногласно донео следећу:
ОДЛУКУ

25

За превоз пртљага путник плаћа 40,00
динара.
Цена доплатне-казнене карте за путнике који
су затечени у возилу без појединачне или месечне
карте износи 1.000,00 динара.
Цена месечне претплатне карте за
неограничен број вожњи формира се на бази 46
јединачних цена превоза и 23 износа станичне
услуге за месечне карте .
Административни трошкови, настали покре
тањем судског поступка за путнике који у року
од 8 дана по уручењу опомене не плате казнену
карту, износе 700,000 динара
Продаја месечних карата за наредни месец

% повећања

Повећавају се цене превоза у градском
саобраћају у просеку за 6,00 %.
Цене ће се примењивати по добијању Решења
о давању сагланости на нове цене превоза од
стране надлежних органа СО Панчево.
Утврђује се нова цена за појединачне карте.
Нова цена РСД

68,37
86,60
104.80
104.80
104.80
86,60
86,60
68,37
104,80

ОДЛУКУ

Стара цена РСД

64.50
80.00
98,90
98,90
98,90
80,00
80,00
64,50
98,90

На основу члана 35. Статута ЈКП ”Аутотранспорт-Панчево”, а у складу са Законом о
образовању цена у комуналним делатностима и
предлогом о корекцији цена превоза у градском
саобраћају, Управни одбор је на XLIII редовној
седници одржаној дана 28. јануара 2008.године
једногласно донео следећу:

Појединчане
карте

предлог нових цена
увећаних за 6%

64.50
81,70
98,90
98,90
98,90
81,70
81,70
64,50
98,90

цене у примени
од 20.04.2007

Панчево-Старчево
Панчево-Омољица
Панчево-Б.Брестовац
Панчево-Иваново
Панчево-Долово
Панчево-Б.Н.Село
Панчево-Качарево
Панчево -Јабука
Панчево- Глогоњ

цене одобрене
20.04.2007

Усваја се ценовник превоза путника у
приградском саобраћају
са применом након
добијања решења о давању сагласности на нове
цене превоза од стране надлежног органа СО
Панчево.

релација

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
«АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО»
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ:515/2008-XLIII-370
ПАНЧЕВО, 28.01.2008.
П Р ЕД С Е Д Н И К
Милан Балчин, с.р.

1. Појединачна
карта за једну
40,85
43,30
6
вожњу
2. Жетон
39,77
42,16
6
Претплатне карте
1. Запослени
2.040,00 2.162,40
6
2. Службена
3.225,00 3.418,00
6
Претплатне карте са попустом
1. Ученичка
1.050,00 1.110,00
6
2. Пензионери и
1.050,00 1.110,00
6
инвалиди
За превоз пртљага путник плаћа 30,00
динара
Цена доплатне-казнене карте за путнике који
су затечени у возилу без појединачне или месечне
карте износи 1.000,00 динара
Административни
трошкови,
настали
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покретањем судског поступка за путнике који
у року од 8 дана по уручењу опомене не плате
казнену карту, износе 700,000 динара
Продаја месечних карата за наредни месец
врши се према усвојеној Одлуци - Ценовнику
почев од 25. у месецу за наредни месец.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА
»АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО«
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 515/2008-XLIII-372
Панчево, 28. јануара 2008.г.
ПРЕДСЕДНИК
Милан Балчин, с.р.
26
На основу члана 26.Статута Јавно комуналног
предузећа”Младост” Панчево, Управни одбор
Предузећа је на 93.седници одржаној 29. јануара
2008.год. донео следећи:
ЦЕНОВНИК УСЛУГА
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
II

ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН
велики базен-1сат
4,558.00
мали базен-1 сат
968.52
дневна карта-одрасли
98.90
дневна карта-деца до 10 година
67.31
сет од 10 карата-одрасли
817.37
сет од 10 карата-деца до 10 год.
511.98
месечна карта-одрасли
1,823.20
месечна карта-деца до 10 год.
1,082.47
годишња карта-одрасли
15,383.25
годишња карта-деца до 10 год.
9,685.75
полудневни закуп-5 сати
16,408.80
целодневни закуп-10 сати
28,715.40
ватерполо утакмица
9,913.65
ноћно купање-3 сата-одрасли
179.56
ноћно купање-3 сата-деца до 10 г.
112.25
стазе-1 сат
569.75
обука непливача-по часу
98.90
школа пливања-курс од 20 часова
1,536.05
закуп базена за рођендан
4,311.87

ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН
1 велики базен-1 сат
2,279.00
2 полудневни закуп-5 сати
20,511.00
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3
4
5
6
7
8
9

целодневни закуп-10 сати
ватерполо утакмица
сезонска карта-одрасли
сезонска карта-деца до 10 год.
ноћно купање-3 сата-одрасли
ноћно купање-3 сата-деца до 10 г.
израда пловака за пливачке стазе
1 сегмент
10 сунцобран-изнајмљивање
11 лежаљка-изнајмљивање
12 сунцобран и 2 лежаљке

59

41,022.00
9,913.65
3,871.65
2,389.45
179.56
112.25
79.71
44.94
44.94
107.80

III

ХАЛА СПОРТОВА
1. Велика сала
1.1. радни дани
1.1.1. од 08-14ч-1 сат
1.1.2. од 14-23,30ч.-1 сат
1.1.3. од 23,30 и надаље-1 сат

2,506.90
3,019.62
1,481.35

1.2. субота и недеља
1.2.1. од 08 до 09ч.-1сат
1.2.2. од 09 до 22,30-1сат
1.2.3. од 22,30 и надаље-1сат

1,481.35
3,019.62
1,481.35

1.3. Утакмице (мечеви)
1.3.1. утакмица - кошарка и рукомет
1.3.2. утакмица - одбојка
1.3.3. бокс меч (ревија)
1.3.4. утакмица са ТВ преносом
(погодба)
1.3.5. утакмица са ТВ пренос.и
постављањем реклама (погодба)
1.4. Спортски турнири, културно
забавне и друге приредбе
1.4.1. хуманитарног карактера
1.4.2. комерцијалног карактера (7сати)
од - до
2. Џудо сала-1сат

6,039.35
7,976.50
23,929.50

15,041.40
26,208.50
34,98265
626,67

3. Издав. ринга за бокс-1сат

1,059.68

4. Издавање бине-дневно

3,874.30

5. Издавање озвучења
5.1. озвучење по утакмици
5.2. озвучење - дневно

797,65
7.69157

Страна
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6.Стони тенис-тениски сто-1 сат
IV
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

V

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Фудбалски терени
1. СРЦ ”СТРЕЛИШТЕ”
тренинг на 1 од терена-1сат
утакмица на 1 од терена
школа фудбала (3x1,5 сат недељно)
месечно чланарина
2. СРЦ”МЛАДОСТ”
тренинг на главном терену - 1 сат
тренинг на помоћном терену - 1 сат
утакмица на главном терену
утакмица на помоћном терену
школа фудбала (3x1,5 сат недељно)
месечно чланарина

1
2
3
4
5
6
7
VIII

1,025.55
3,714.77
IX

1
2
3

2,563.82
1,025.55
9,229.95
3,714.77

4

1,139.50

5
6
7

1,025.55
2,461.32

ОДБОЈКАШКИ ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ
1 тренинг-1сат
387.43
2 утакмица - 1 сат
922.94

VII

од 09-16 час.-мушкарци
од 09-16 час.-жене
мес.карта-мушкарци
мес.карта-жене
за групе организ. по угов. са
предузећ. 3x недељно по особи
7 за групе организ.по угов.сапредузећ.3xнед.по особи са инструктором

РУКОМЕТНИ И КОШАРКАШКИ
ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ
1. СРЦ ”МЛАДОСТ”
дневни тренинг-1сат
512.72
ноћни тренинг-1сат
638.12
утакмица-дневна
1,253.45
утакмица-ноћна
1,538.27

2. СРЦ ”СТРЕЛИШТЕ”
2.1. тренинг - 1 сат
2.2. утакмица
VI

2
3
4
5
6

76.32

1,139.50

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ
дневни термин - 1 сат
ноћни термин - 1 сат
меч-дневни - 2,5 сата по терену
меч-ноћни - 2,5 сата по терену
месеч.карта - 2 термина нед. по 1,5 ч.
год.карта -2 терм.недељ. по 1,5 час
школа тениса -3x недељно, чланарина

387.43
569.75
1,139.50
1,709.25
2,461.32
11,508.95
1,139.50

ТЕРЕТАНА НА СРЦ”МЛАДОСТ”
1 тренинг-1сат за спортске клубове
од 09-11 и 15-17,30
1,139.50
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X
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.1.
2.2.
2.3.

170.66
112.25
1,706.71
1,477.64
1,367.40
2,734.80

ИЗДАВАЊЕ ПРОСТОРА У ЗАКУП
I а зона - по м2
341.85
II зона - по м2
136.74
Закуп земљишта за баште,киоске
73.99
и др. IV зона - по м2
закуп земљишта за монтажно
113.95
демонтажне објекте по м2
продаја семенки-месечни закуп
2,563.82
продаја семенки-за меч,утакм.,...
900.15
закуп простора који је уговорен
на основу постигнуте цене на
лицитацији:
-бифе у затвореном пливач. базену
-простор сауна и ђакузи
-бифе на СРЦ ”Младост”
-ресторан код отвор.баз. са зимско
летњом баштом (посл.техн.сарадња)
-закуп шанка на СРЦ ”Младост”
-закуп земљишта за балон халу
ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМА
1. Под хале
под хале - месечно по м2
централни круг-по м2-годишње
баскет кругови - по м2 - годишње
простор између шестерца - по м2
годишње
простор поред аут линије (изван
терена) по м2-годишње
простор иза голова - по м2годишње
централни круг - по м2-месечно
баскет кругови-по м2-месечно
2. За паное
на средини зида - по м2-годишње
лево и десно од центра - по м2-год.
иза голова - по м2 - годишње

808.46
17,092.50
14,813.50
12,534.50
9,116.00
7,976.50
1,459.73
1,264.79
17,092.50
14,813.50
7,976.50
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3. Рото рекламе
3.1. 3 позиције - по м2 - годишње
3.2. 2 позиције - по м2 - годишње
3.3. 1 позиција - по м2 - годишње

5.1.
5.2.
5.3.
6.1.
6.2.
6.3.

8.1.
8.2.
XI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4. Реклама на стаклу хале доњи
ред, лево и десно од глав. улазапо м2-годишње
5. Реклама на степеницама
1 ред степеница- по м2- годишње
2 реда степеница- по м2- годишње
4 реда степеница-по м2- годишње
6. Зидови-пролаз ка трибинама
1 зид- по м2- годишње
2 зида- по м2- годишње
4 зида- по м2- годишње
7. Постављање јарбола и заставе
испред хале, заставе по м2
годишње
+ трошкови купов.и постављ.
јарбола
8. Базен
Први ред стакла - по м2
Просторија за чекање (стакла I ред)

17,092.50
11,395.00
5,697.50

6,837.00
34,185.00
56,975.00
102,555.00

5,697.50
9,116.00
11,395.00
17,092.50

6,837.00
5,697.50

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
БЕЗ ПРЕВОЗА
бруто сат ПК радника
170.87
бруто сат КВ радника
193.66
бруто сат КВ радника
216.45
мешалица за бетон - 1 сат
79.71
мердевине са постољем - 1 сат
170.87
монтажна скела Л-2,5м. х 6м.-дан
512.72
монтажна скела Л-2,5м.х10м.-дан
2,848.75
косачица за траву без бензина са
радником - 1 сат
421.56
моторна тестера, коса са радником
1 сат
535.51
усисавање базена са радник.-1 сат
638.12
кошење ХУСWАРНОМ по фуд.
тере.
3,874.30
чишћење снега до 5цм.-1 сат
706.49
чишћење снега од 5 до 50цм.-1 сат
831.78
кошење моторном косом -1 сат
512.72
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15 грабуљање и утовар лишћа са
одношењем по раднику
16 обележавање фудб. тер. са
полудиспер.
17 обележавање фуд. тер. без
полудиспер.
XII РАДОВИ СА МАШИНАМА ЗА
ТРАВНАТЕ
ТЕРЕНЕ БЕЗ ПРЕВОЗА
1 припрема и прод. бусена траве за
сечење - м2
2 сечење бусена траве - м2
3 пресецање и роловање бусена
тр.м2
4 утовар и истовар бусена траве по
м2
5 припр. и нивелација тер. фином
гран.
Песка и глист. - по м2
6 постављање бусена траве са ваља
њем - по м2
7 досејавање и ђубрење фудб.
терена
без матер.- по м2
8 аерификација терена по м2
9 ваљање фудб. терена без горива,
са радником - по терену
10 рад са трактором без горива,са
радником - 1 сат
11 превоз машина до 30 км.
12 коришћење плато приколице-1
сат
13 сечење,роловање,утовар и
полагање бусена-по м2
14 ваљање тере. ваљком од 1,5т/м2
15 кошење терена по м2
ПЛАКАРИ У ХАЛИ СПОРТОВА
1 плакари бр.906, 912, 922, 94з76,
960, 964, 965, 978, 986, 989, 991месеч.
2 плакари бр.901, 907, 910, 924, 967,
979-месечно
3 плакари бр.93,913,914-месечно
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433.01

3,190.60
1,652.22

56.92
28.40
28.40
28.40
51.20

102.50

2.22
0.84
3,874.30

740.62
1,025.55
421.56
273.48
1.06
1.06

769.14
512.72
387.43
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Саставни део ценовника су “Критеријумиуслови коришћења спортских терена и објеката
које одржава ЈКП “Младост” Панчево” број:
502/2 од 08. 06. 2004. године.
Овај ценовник ступиће на снагу по добијању
сагласности од стране председника општине
Панчево.
ЈКП ”МЛАДОСТ”
БРОЈ : 91/3
Панчево, 29. јануар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Бранко Крсмановић, с.р.
27
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 14. фебруара 2008.
године, донео је следећу
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОДВОЖЕЊА
И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА
Члан 1
Утврђују се НЕТО цене услуга одвожења и
депоновања смећа и то :
дин/м2
1. Стамбени простор
3.23
2. Пословни простор установа
3.23
3. Пословни простор предузећа
3.73
- привреда
4. Пословни простор трговинских
9.95
делатности преко 150 м2
5. Пословни простор банака и
23.03
осигуравајућих друштава
6. Пословни простор поште и
9.95
телекомуникација
7. Простор пијаца - тржнице
9.95
8. Простор мини пијаца
4.35

29. фебруар 2008. године

9.Пословни простор правних лица и самостал
не делатности (радње, угоститељски објекти и
сл...)
I зона - Трговина, угоститељство,
производња и продаја брзе
хране (пицерије, бурегџинице,
ћевабџинице и сл) пекара, сви
киосци, забавне и спортске
кладионице
I зона - Остале делатности

14.94

II зона - Трговина, угоститељство,
производња и продаја брзе
хране (пицерије, бурегдђинице,
ћевабџинице и сл) пекара, сви
киосци, забавне и спортске
кладионице и сл) пекара, сви
киосци, забавне и спортске
кладионице
II зона - Остале делатности
III зона - Трговина, угоститељство,
производња и продаја брзе хра не
(пицерије, бурегдђинице, ћева
бџинице и сл) пекара, сви киосци,
забавне и спортске кладионице

8.71

III зона - Остале делатности

4.97

8.71

6.22
6.22

Члан 2
Применом ове одлуке престаје примена и
важност Одлуке Управног одбора ЈКП «Хигијена» Панчево о утврђивању цена за вршење
комуналних услуга изношења и депоновања
смећа бр 3300/37 од 08.02.2007. год.
Члан 3
Ова одлука ће се објавити у «Службеном
листу општине Панчево», а примењиваће се
почев од 01.03.2008. године.
За спровођење ове одлуке задужују се
директор и стручне службе Предузећа.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА” - ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 3300/52
Панчево, 14. фебруар 2008.
Председник Управног одбора
Васић Бранка, с.р.

29. фебруар 2008. године
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На основу члана 36. Статута ЈКП »Долови» Долово, дана 17. априла 2007.године Управни одбор
доноси:
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ НОВИХ УСЛУГА У ПИЈАЧНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СА ЦЕНАМА
Члан 1.
Р.Б ПИЈАЧНА УСЛУГА НА ПИЈАЦИ У ДОЛОВУ
1.

Дневна пијачна накнада за продају пољопривредних производа по пијачној тезги
2. Дневна пијачна накнада за продају млечних и месних
производа, тестенина и колача на пијачној тезги
3. Дневна пијачна накнада за продају пољопривредних производа по 1 м/2
4. Дневна пијачна накнада за продају непрехрамбених производа по 1 м/2
5. Дневна пијачна накнада за продају расада и садног матери
јала по 1 м/2
МЕСЕЧНЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ
6. Месечна резервација бетонске откривене пијачне тезге за
продају пољопривредних производа
7. Месечна резервација наткривене пијачне тезге са сандуком
8. Месечна резервација обележеног пијачног места за продају
пољопривредних производа по 1 м/2
9. Месечни закуп са дневном пијачном накнадом продајног
места за продају садног материјала и сезонских пољопри
вредних производа по 1 /м2
10. Месечна резервација обележеног простора у робном делу
пијаце по 1 м/2

цена
(дин)
50,00

ПДБ
18%
9,00

цена
(дин)
59,00

50,00

9,00

59,00

25,00

4,50

29,50

25,00

4,50

29,50

25,00

4,50

29,50

300,00

54,00

354,00

300,00
40,00

54,00
7,20

354,00
47,20

40,00

7,20

47,20

150,00

27,00

177,00

Члан 2.
Ценовник ступа на снагу даном добијања сагласности од стране председника општине
Панчево, примењиваће се почев од наредног дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Панчево” и на огласној табли ЈКП « Долови» Долово.
Члан 3.
Даном ступања на снагу овог ценовника престаје да важи ценовник пијачних услуга ЈКП
«Долови» од 1997. године.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ДОЛОВИ” - УПРАВНИ ОДБОР
Број : 18
Долово, 25. јануар 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
Стојан Смиљковић, с.р.
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САДРЖАЈ
Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE ПАНЧЕВO
16.
Програм за решавање стамбених
потреба у 2008. години по Одлуци о
располагању становима општине Панчево. 53
17. Решење о образовању Тима за припрему
и имплементацију пројекта «Управљање
чврстим комуналним отпадом у Панчеву». 54
18. Решење о утврђивању цена услуга
Установе за смештај и збрињавање старих
лица Геронтолошки центар Панчево........... 55
19. Решење о давању сагласности на Одлуку
о ценама превоза у градском саобраћају..... 56
20. Решење о давању сагласности на
Одлуку о ценама превоза у приградском
саобраћају....................................................... 56
21. Решење о давању сагласности на Одлуку
о ценовнику услуга Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката «Младост»
Панчево број 91/3 од 29. јануара 2008. годи
не..................................................................... 56

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА «АУТОТРАНСПОРТ
- ПАНЧЕВО»
24. Одлука о ценама превоза путника у
приградском саобраћају............................. 58
25. Одлука о ценама превоза у градском
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
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27. Одлука о утврђивању цена за врше
ње комуналних услуга одвожења и депо
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22. Решење о давању сагласности на Одлуку
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