
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Образац 4

Матични број: 08487502

Индекс

март текуће године

дец. претходне 

године

1.

Вода за домаћинства, стамбене зграде, дечије

вртиће, здравствене установе, болнице, војне

поште, JКП "Младост" Панчево и установе

(културне и просветне) у области јавних служби

чији је оснивач општина, покрајина или Република

Србија, под условом да искључиво обављају

делатност за коју су основане

54,24 54,24 54,24 54,24 54,24 54,24 54,24 54,24 54,24 54,24 100

1а

Вода за домаћинства за период од 01.06-01.09. за

потрошњу већу од 7м3 по члану домаћинства 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 100

2

Вода за привредне и друге организације,

грађевинска предузећа код градње, власнике

пословног простора, јавну потрошњу и приватне

предузетнике

103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 100

3

Вода за кориснике који обављају: Послове које се, у

складу са Правилником о одређивању послова који

се сматрају уметничким старим занатима, односно

пословима домаће радиности ("Сл.Гласник РС"

бр.86/2002), сматрају старим, уметничким

занатима и пословима домаће радиности. Послове

који се у складу са Закључком ИО СО Панчево бр.I-

01-06-67/2004 od 15.09.2004.год. налазе на листи

дефицитарних занатских делатности (часовничар,

кројач, књиговезац, фирмописац, обућар, израда

капа и израда дугмади). Послове који се сматрају

производним занатством изузев:производње хлеба,

пецива, брзе хране, бурегџиница, пицерија и

посластичарница.

73,09 73,09 73,09 73,09 73,09 73,09 73,09 73,09 73,09 73,09 100

4

Одвођење отпадних вода за домаћинства, стамбене

зграде, дечије вртиће, здравствене установе,

болнице, војне поште, ЈКП "Младост" Панчево и

установе (културне и просветне) у области јавних

служби чији је оснивач општина, покрајина или

Република Србија, под условом да искључиво

обављају делатност за коју су основане

43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 100

5

Одвођење отпадних вода за привредне и друге

организације, грађевинска предузећа код градње,

власнике пословног простора, за јавну поштошњу и 

приватне предузетнике

85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 100

6

Одвођење отпадних вода за кориснике који 

обављају: Послове који се, у складу са 

Правилником о одређивању послова који се 

сматрају уметничким и старим занатима, односно 

пословима домаће радиности ("Сл.Гласник РС" 

бр.86/2002), сматрају старим, уметничким 

занатима и пословима домаће радиности. Послове 

који се у складу са Закључком ИО СО Панчево бр.I-

01-06-67/2004 од 15.09.2004.год. налазе на листи 

дефицитарних занатских делатности (часовничар, 

кројач, књиговезац, фирмописац, обућар, израда 

капа и израда дугмади). Послове који се сматрају 

производним занатством изузев: производње 

хлеба, пецива, брзе хране, бурегџиница, пицерија и 

посластичарница.

61,02 61,02 61,02 61,02 61,02 61,02 61,02 61,02 61,02 61,02 100

Датум: 20.10.2016.g.                                                                                                                                          Oвлашћено лице: ___________________________

М.П. 

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

Цена у динарима по јединици мере за текућу годину

I II VIIIII IV V

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Р. Бр.
XIIVIII IX X XIVI

децембар 

претходн

е године


