СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 07. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 31 Март 2016. ГОДИНЕ

На основу чланова 99, 101.став 5. и 103. став 5.
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број
72/09, 81/09 - исправка ,64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланова 20.
тачка 8. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон), члан 6. тачке 10. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“
бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13-ускл.дин.износи, 125/14ускл.дин.износи, 95/15-ускл.дин.износи), Закона о јавној
својини („Сл.гласник РС“бр.72/11 ,88/13 и 105/14 ) и
чланова 39. и 98.став 1. Статута града Панчева („Сл.лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст), Скупштина
града Панчева на седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је

ОДЛУКУ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет уређивања
Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови, начин и
поступак:
• располагања грађевинским земљиштем у јавној
својини града Панчева (у даљем тексту : Град )
• прибављања грађевинског земљишта у јавну
својину Града;
• отуђења грађевинског земљишта из јавне својине
Града;
• стављања ван снаге решења о располагању и
прибављању грађевинског земљишта и других
решења која се доносе на основу ове одлуке;
• измена и раскида правних послова који се
закључују на основу донетих решења;
• право службености ;
• давања сагласности за изградњу на грађевинском
земљишту у јавној својини (сусвојини) Града и
других потребних сагласности.

Аконтација претплате 10.738,00

2.Појам грађевинског земљишта
Члан 2.

Грађевинско земљиште је земљиште које је
одређено законом или планским документом за изградњу
и коришћење објеката, као и земљиште на којем су
изграђени објекти ускладу са законом.
3.Коришћење грађевинског земљишта
Члан 3.

Грађевинско земљиште се користи према намени
одређеној планским документом, на начин којим се
обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са
законом.
4. Врсте грађевинског земљишта
Члан 4.

Грађевинско земљиште може бити изграђено и
неизграђено.
Изграђено грађевинско земљиште је земљиште
на коме су изграђени објекти намењени за трајну
употребу, у складу са законом.
Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште
на коме нису изграђени објекти, на коме су изграђени
објекти без грађевинске дозволе и привремени објекти.
Члан 5.

Грађевинско земљиште може бити уређено и
неуређено.
Уређено грађевинско земљиште је земљиште које
је у складу са планским документом комунално
опремљено за грађење и коришћење (изграђена
саобраћајница са јавним осветљењем, водоводна и
канализациона мрежа ).
5. Уређивање грађевинског земљиштa
Члан 6.

Уређивање грађевинског земљишта обухвата
његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне
радове, израду геодетских, геолошких и других подлога,
израду планске и техничке документације, програма за
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уређивање земљишта, расељавање, уклањање
објеката, санирање терена и друге радове.
Поред радова из става 2. овог члана, на
подручјима која су била изложена ратним дејствима,
обавља се и провера о постојању заосталих
експлозивних средстава, у складу са законом.
Опремање земљишта обухвата изградњу
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и
уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта обавља се
у складу са важећим планским документом према
средњорочним и годишњим програмима уређивања
које доноси Скупштина града, уз старање о заштити,
рационалном и одрживом коришћењу земљишта.
Члан 7.

Град уређује грађевинско земљиште и стара
се о његовом рационалном коришћењу, према намени
земљишта предвиђеној планским документом, у
складу са законом.
Обезбеђивање услова за уређивање, употребу,
унапређивање и заштиту грађевинског земљишта за
град, које обухвата припрему средњорочних и
годишњих програма уређивања грађевинског
земљишта и уређивање грађевинског земљишта, у име
и за рачун Града обављју ЈП „Дирекцијa за изградњу и
уређење Панчева „ Панчево (у даљем тексту:
Дирекција) и ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.
Старање о заштити, рационалном и
наменском коришћењу грађевинског земљишта и
обављање других послова у складу са законом и
другим прописима, у име и за рачун Града обавља
Дирекција.
6. Припремање и опремање грађевинског
земљишта
средствима
физичких
или
правних лица
Члан 8.

Грађевинско земљиште које није уређено у
смислу закона и ове одлуке, а налази се у обухвату
планског документа на основу кога се могу издати
локацијски услови, односно грађевинска дозвола,
може се припремити, односно опремити и средствима
физичких или правних лица.
У зависности од врсте радова лице из става 1.
овог члана подноси Дирекцији или ЈКП “Водовод и
канализација” предлог о финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта, по коме
ће се поступи у року од 15 дана од дана пријема
предлога.
Лице из става 1. овог члана предлог о
финансирању припремања, односно опремања
грађевинског земљишта када се радови односе на
изградњу водовода и система за одводњавање
санитарних отпадних вода, подноси ЈКП „ Водовод и
канализација „ Панчево.
Дирекција и ЈКП “Водовод и канализација” у
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име и за рачун града, могу са лицем из става 1. овог
члана закључити уговор о заједничком припремању,
односно опремању грађевинског земљишта, који
нарочито садржи:
1) податке о локацији, односно зони у којој се
планира опремањe грађевинског земљишта;
2) податке из планског документа и техничке
услове за изградњу;
3) податке из програма уређивања
грађевинског земљишта;
4) границе локације која се припрема,
односно опрема са пописом катастарских парцела;
5) динамику и рок изградње;
6) обавезу Града као инвеститора да обезбеди
стручни надзор у току извођења радова;
7) одређивање учешћа сваке уговорне стране
у обезбеђивању, односно финансирању израде
техничке документације и стручне контроле техничке
документације, извођењу радова и избору извођача
радова, као и других трошкова у вези са опремањем
грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове
обезбеђивања финансијских и других средстава;
8) одређивање објеката који се граде и који ће
прећи у својину Града;
9) одређивање износа учешћа лица из става 1.
овог члана у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта који ће бити
умањен за износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта;
10) средства обезбеђења испуњења обавеза
уговорних страна.
7. Финансирање
земљишта

уређивања

грађевинског

Члан 9.

Финансирање
уређивања
грађевинског
земљишта обезбеђује се из средстава остварених од:
1. доприноса за уређивање грађевинског
земљишта;
2. закупнине за грађевинско земљиште;
3. отуђења
или
размене
грађевинског
земљишта;
4. претварања права коришћења и закупа у
право својинe у складу са законом и
5. других извора у складу са законом.
II. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА

1. Надлежност и надлежни органи
Члан 10.

Грађевинским земљиштем у јавној својини
града (у даљем тексту: грађевинско земљиште)
располаже Град, у складу са законом којим је уређена
област грађевинског земљишта (у даљем тексту: закон)
и овом одлуком.
Располагањем грађевинским земљиштем, у
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смислу ове одлуке, сматра се:
1. прибављање и отуђење;
2. давање у закуп;
3. међусобно
располагањe
власника
грађевинског земљишта у јавној својини;
4. улагање у капитал;
5. размена грађевинског земљишта;
Град прибавља грађевинско земљиште у јавну
својину Града у складу са законом и овом одлуком.
Под отуђењем грађевинског земљишта,
односно под прибављањем грађевинског земљишта у
јавну својину сматра се и размена.
Члан 11.

Скупштина града (у даљем тексту:
Скупштина) доноси решење (акт) о располагању
грађевинским земљиштем, прибављању, отуђењу,
давању у закуп, као и сва друга решења и друге акте
који се доносе на основу ове одлуке, изузев у
случајевима установљавања права службености.
Члан 12.

Уговоре о располагању грађевинским
земљиштем, прибављању ,отуђењу, давању у закуп
грађевинског земљишта и све друге правне послове
који се закључују на основу решења из члана 11.ове
одлуке,закључује градоначелник, односно друго лице
по овлашћењу градоначелника.
Правни послови из става 1. овог члана
оверавају се код надлежног органа, у складу са
законима којима је уређен промет непокретности,
јавнобележничка делатност и ван парнични поступак,
а трошкови овере, други трошкови, као и пореске
обавезе регулисаће се у складу са законом.
Члан 13.

Правни послови из члана 12. став 1. ове
одлуке, закључују се по претходно прибављеном
мишљењу Градског правобранилаштва, које је дужно
да мишљење да у року од тридесет дана од дана
пријема захтева.
Члан 14.

Оцену испињености услова за припрему
предлога, као и предлог одлука за доношење решења
из чл.11 ове одлуке, врши Комисија за отуђење и
давање закуп грађевинског земљишта (у даљем
тексту:Комисија) коју образује Скупштина.
Комисија има председника, заменика
председника, четири члана и њихове заменике.
За пуноважан рад Комисије обавезно је
присуство председника, или заменика предедника и
четири члана или њихових заменика.
Стручне,организационе и административнотехничке послове за Комисију обавља Секретаријат за
скупштинске послове, послове градоначелника и
градског већа, у сарадњи са Секретаријатом за
урбанизам ,грађевинске и стамбено-комуналне
послове, Агенцијом за имовину и Дирекцијом.
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О праву на накнаду за рад чланова Комисије
одлучиће се у акту о образовању Комисије.
2. Тржишна вредност грађевинског земљишта
Члан 15.

Грађевинско земљиште се отуђује, прибавља
и даје у закуп по тржишним условима, у складу са
Законом и овом одлуком.
Средства од отуђења, давања у закуп
грађевинског земљишта, као и средства накнаде за
установљавање права службености су приход буџета
града, иста се наменски користе у складу са
законом,подзаконским актима и одлукама.
Изузетно, грађевинско земљиште се може
отуђити или дати у закуп по цени или закупнини која
је нижа од тржишне вредности, односно отуђити или
дати у закуп без накнаде, у случајевима прописаним
законом и подзаконским актима Владе Републике
Србије.
Тржишну вредност грађевинског земљишта
које се отуђује и прибавља, утврђује организациона
јединице градске управе за пореску администрацију ,у
складу са прописом којим се уређује порез на
имовину, с тим да у оправданим случајевима (као што
су међусобно располагање власника грађевинског
земљишта у јавној својини, споразумно давање
земљишта ранијем власнику непокретности која је
била предмет експропријације и др.), тржишну
вредност може утврдити и Републички орган
надлежан за процену тржишне вредности. Тржишна
вредност се утврђује по 1 m. грађевинског земљишта.
Овако утврђена тржишна вредност важи дванаест
месеци.
Цена, закупнина, и рок плаћања су обавезан
део диспозитива решења из чл. 11 ове одлуке, а
плаћање се врши на основу уговора.
Рок плаћања је 15 дана од дана овере уговора .
У случају да се стекну услови за повраћај
уплаћене цене, односно закупнине на основу
стављања решења ван снаге, односно раскида уговора,
повраћај средстава се врши на начин и под условима
прописаним одредбама Закона.
III. ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 16.

Дирекција у име и за рачун Града припрема
Програм отуђења грађевинског земљишта из јавне
својине Града, који усваја Скупштина.
Програм из става 1.овог члана доноси
Скупштина крајем године за наредну годину.
Отуђење
неизграђеног
грађевинског
земљишта спроводи се јавним оглашавањем, у
поступку јавног надметања или прикупљања понуда
јавним огласом, по тржишним условима.
Грађевинско
земљиште
се
отуђује
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непосредном погодбом у случајевима прописаним
законом и овом одлуком.
1. Поступци отуђења грађевинског земљишта

1.1. Отуђење грађевинског земљишта
јавним надметањем и прикупљањем понуда
јавним огласом
Члан 17.

Неизграђено грађевинско земљиште се може
отуђити ради изградње, у складу са планским
документом на основу кога се издају локацијски
услови, односно грађевинска дозвола.
Неизграђено грађевинско земљиште се
отуђује као уређено, а изузетно се може отуђити као
неуређено, под условом да лице коме се то
грађевинско земљиште отуђује прихвати прописане
услове за уређивање грађевинског земљиште
садржане у јавном огласу и уговором преузме обавезу
да сопственим средствима изврши опремање
грађевинског земљишта.
Постојеће и планиране површине јавне
намене се не могу отуђити из јавне својине.
Почетни износ цене је тржишна вредност
грађевинског земљишта које се отуђује.
Грађевинско земљиште у јавној својини се
отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште.
Изузетно од става 5. овог члана грађевинско
земљиште се може отуђити по цени која је мања од
тржишне цене, или отуђити без накнаде, у складу са
подзаконским актом Владе Републике Србије, у
случају:
1. испуњавања уговорних обавеза насталих до
дана ступања на снагу Закона, по основу уговора у
коме је Република Србија односно град, једна од
уговорних страна;
2. реализације пројеката за изградњу објеката
од значаја за Републику Србију односно град и
3. међусобног располагања између власника
грађевинског земљишта у јавној својини.
Члан 18.

Одлуку о покретању поступка за отуђење или
прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у
јавну својину града доноси Градско веће града
Панчева (у даљем тексту:Градско веће), на предлог
Надзорног одбора Дирекције.
Одлука о покретању поступка за отуђење или
прибављање неизграђеног грађевинског земљишта
мора да садржи опис и ближе податке о грађевинском
земљишту које се отуђује врсту, односно намену
објекта, начин јавног оглашавања (јавним надметањем
или прикупљањем понуда), почетни износ цене и
гарантни износ.
Члан 19.

Поступак јавног надметања и поступак
прикупљања понуда јавним огласом спроводи
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Комисија.
О току поступка јавног надметања и
прикупљања понуда јавним огласом, води се записник.
Члан 20.

Комисија утврђује текст огласа о отуђењу
неизграђеног грађевинског земљишта на који
сагласност даје Градско веће.
Јавни оглас за отуђење грађевинског
земљишта припрема и објављује Дирекција.
Јавни оглас се објављује у дневном листу који
се дистрибуира на целој територији Републике Србије,
једном од јавних гласила Града, сајту Града и
Дирекције.
Члан 21.

Јавни оглас из члана 19.ове одлуке садржи:
1. податке о грађевинском земљишту које се
отуђује,
2. податке из планске документације о
грађевинском земљишту и објектима који се
на њему могу градити,
3. податке
о
уређености
грађевинског
земљишта,
4. обавештење да се отуђује, неизграђено
грађевинско земљиште које није уређено, као
и да је лице коме се грађевинско земљиште
отуђује, обавезно да о свом трошку изврши
одређене радове на опремању тог
грађевинског земљишта,
5. почетну цену грађевинског земљишта,
6. гарантни износ за учешће у поступку у
висини од 20 % од почетне цене грађевинског
земљишта и рок за повраћај гарантног износа
учесницима који не понуде најповољнију
цену за отуђење грађевинског земљишта,
7. обавештење до ког датума и до колико сати се
могу подносити пријаве,
8. обавештење о документацији која се мора
приложити приликом пријављивања на јавни
оглас,
9. обавештење да уколико подносилац пријаве
који је прибавио грађевинско земљиште у
својину, не закључи уговор о отуђењу
грађевинског земљишта губи право на
повраћај гарантног износа, као и да уплаћени
гарантни износ представља део купопродајне
цене уколико дође до закључења уговора о
отуђењу грађевинског земљишта.
10. место и време одржавања јавног надметања и
11. обавештење да подносиоци неблаговремене и
непотпуне пријаве неће моћи да учествују у
поступку јавног надметања, односно да ће
неблаговремене и непотпуне пријаве бит
одбачене.
Лицитациони корак не може бити мањи од
5% од почетне цене грађевинског земљишта.
Рок за подношење пријава за јавно
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надметање,односно прикупљање понуда за отуђење
грађевинског земљишта је 30 дана од дана јавног
оглашавања.
Члан 22.

Пријава за учествовање у поступку јавног
надметања (у даљем тексту: пријава), односно понуда
за учествовање у поступку прикуљања понуда јавним
огласом (у даљем тексту: понуда) се доставља у
затвореној коверти са видљивом назнаком на коју
локацију се односи и ко је подносилац пријаве,
односно понуде.
Пријава, односно понуда правног лица мора
да садржи назив и седиште и мора бити потписана од
стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву,
односно понуду правног лица се прилаже извод из
регистра привредних субјеката надлежног органа и
потврда о пореском идентификационом броју.
Пријава, односно понуда физичког лица мора
да садржи име, презиме, адресу и ЈМБГ и мора бити
потписана.
Пријава предузетника мора да садржи
пословно име и седиште и мора бити потписана од
стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву,
односно понуду предузетника прилаже се извод из
регистра надлежног органа и потврда о пореском
идентификационом броју.
Уз пријаву, односно понуду подноси се
уверење о измирењу свих обавеза по основу изворних
прихода Града.
Уз пријаву, односно понуду се подноси доказ
о уплати гарантног износа.
Уз пријаву, односно понуду мора да се
достави изјава подносиоца пријаве, односно понуђача
да прихвата све услове из јавног огласа.
Понуда мора да садржи износ понуђене цене,
који је исти или већи од почетног износа утврђеног
огласом.
Пријава, односно понуда је непотпуна ако не
садржи све што је прописано, ако нису приложене све
исправе како је то предвиђено у овом члану, односно
ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.
Пријава се доставља Дирекцији са назнаком
„ЗА КОМИСИЈУ-НЕ ОТВАРАЈ „
Члан 23.

Пријаву, односно понуду не могу поднети
председник нити било који члан Комисије.
До одржавања јавног надметања, односно
отварања понуда не могу се давати обавештења о
подносиоцима пријава,односно понуда.
Поступак јавног надметања, односно
отварања понуда је јаван.
Члан 24.

Председник Комисије објављује почетак
јавног надметања саопштава податке о грађевинском
земљишту које се отуђује и почетни износ цене.
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Председник Комисије констатује колико је
пријава, односно понуда примљено и по редоследу
приспећа јавно отвара и чита цео текст пријаве,
односно понуде.
Председник Комисије констатује које исправе
су достављене уз пријаву, односно понуду.
Комисија утврђује ко су подносиоци пријаве,
односно понуде, ко је од подносилаца пријава, односно
понуда присутан са овлашћењем да учествује у
поступку јавног надметања, односно присуствује
поступку отварања понуда и које су пријаве, односно
понуде неблаговремене, односно непотпуне.
Председник
Комисије
констатује
да
подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве,
односно лице које нема уредно овлашћење
подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може
учествовати у поступку јавног надметања.
Председник Комисије констатује да се
неблаговремене или непотпуне понуде одбацују.
Комисија утврђује који понуђач је понудио
највиши износ цене.
Председник Комисије објављује почетак
јавног надметања и позива учеснике да дају своје
понуде износа цене.
Учесник јавног надметања је дужан да јасно и
гласно каже износ цене који нуди.
Председник Комисије пита три пута да ли
неко даје више од највишег претходно понуђеног
износа и после трећег позива, констатује који је
највиши понуђени износ и име понуђача.
Учесник који је понудио највиши износ
потписује изјаву са назнаком висине износа.
Председник Комисије објављује када је јавно
надметање завршено.
Записник Комисије са одговарајућим
предлогом решења , Дирекција доставља надлежној
организационој јединици градске управе у року од
осам дана.
Сви присутни подносиоци пријава, односно
понуда имају право увида у поднете пријаве, односно
понуде.
Члан 25.

Председник Комисије може да изрекне
опомену лицу које омета рад Комисије, као и да га
удаљи из просторије у којој Комисија заседа.
Уколико не може да обезбеди несметано
вођење поступка, и поред предузетих мера, Комисија,
на предлог председника може обуставити даљи рад и
одлучити о датуму и времену у коме ће се поступак
наставити.
Све околности са евентуалним разлозима
удаљења појединих лица или прекидом поступка
уносе се у записник.
Члан 26.

Уколико подносилац благовремене и потпуне
пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да
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је одустао од пријаве.
Услови за спровођење поступка јавног
надметања су испуњени и кад истом приступи само
један учесник.
Услови за спровођење поступка прикупљањa
понуда јавним огласом су испуњени и уколико се на
јавни оглас пријави само један учесник, у ком случају
се грађевинско земљиште отуђује под условом да је
учесник понудио најмање почетни износ цене.
Уколико јавно надметање, односно поступак
прикупљања понуда јавним огласом не успе, поступак
оглашавања се може поновити по истеку рока од
најмање 15 дана од дана неуспелог јавног надметања,
односно отварања понуда, под истим условима.
Уколико се на јавни оглас о прикупљању
понуда, пријаве два или више учесника и понуде исти
износ цене, Комисија ће зприхватити понуду која је
стигла раније.
Члан 27.

Уколико учесник јавног надметања који је
понудио највиши износ цене одустане пошто
председник Комисије објави да је јавно надметање
завршено, а пре доношења решења о отуђењу
грађевинског земљишта, поступак јавног оглашавања
се понавља.
Уколико учесник прикупљања понуда који је
понудио највиши износ цене одустане пошто је
Комисија утврдила који понуђач је понудио највиши
износ цене, а пре доношења решења о отуђењу
грађевинског земљишта, поступак јавног оглашавања
се понавља.
Лице из ст. 1 и 2. овог члана нема право на
повраћај средстава уплаћених на име гарантног
износа.
Члан 28.
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непосредном погодбом
Члан 29.

Грађевинско земљиште се може отуђити
непосредном погодбом у случају:
1. изградње објеката за потребе обављања
послова из надлежности државних органа и
организација, органа јединица територијалне
аутономије и локалне самоуправе, као и других
објеката у јавној својини;
2. исправке граница суседних катастарских
парцела;
3. формирања грађевинске парцеле у складу
са одредбом закона којом је уређена област
одређивања, односно утврђивања земљишта за
редовну употребу објекта;
4. споразумног давања земљишта ранијем
власнику непокретности која је била предмет
експропријације, у складу са приписима о
експропријацији;
5. размене грађевинског земљишта;
6.у поступку враћања одузете имовине и
обештећења у складу са посебним законом;
7.међусобног
располагања
власника
грађевинског земљишта у јавној својини ;
8.деобе грађевинског земљишта у сусвојини
или заједничкој својини града и других носилаца
права својине, односно права коришћења;
9.реализације инвестиционог пројекта којим
се унапређује локални економски развој;
10.испуњавања уговорних обавеза насталих
до дана ступања на снагу закона по основу уговора
када је Република Србија, једна од уговорних страна;
11.реализације пројеката за изградњу објеката
од значаја за Републику Србију.
Члан 30.

Комисија о почетку и току поступка јавног
надметања сачињава записник.
У записник се уноси место и време
одржавања јавног надметања,лични подаци чланова
комисије,подаци о грађевинском земљишту које је
предмет отуђења, као и подаци:
-број пријављених учесника,
-почетна цена грађевинског земљишта
-листа учесника са понуђеним ценама
-примедбе учесника јавног надметања,
-цена грађевинског земљишта,
-износ цене најповољније понуде са подацима
о најповољнијем понуђачу,
-датум и време почетка и завршетка јавног
надметања,
као и друге податке од значаја за рад
Комисије, као и податке из чл.24 ове одлуке.
Записник потписују сви присутни чланови
Комисије и лице које води записник.

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
непосредном погодбом подноси се Комисији путем
Дирекције, која по обради предмета прибавља податак
о тржишној цени грађевинског земљишта и исти
доставља подносиоцу захтева.
Подносилац захтева је дужан да у року од
осам дана од дана пријема обавештења о тржишној
цени грађевинског земљишта, да писмену изјаву да је
сагласан са ценом и да прихвата плаћање укупне
тржишне цене.
У случају да се подносилац захтева у
наведеном року не изјасни или изјави да не прихвата
цену и плаћање цене у прописаном року, сматраће се
да је одустао од поднетог захтева.
Комисија доноси предлог одлуке о отуђењу
грађевинског земљишта непосредном погодбом.
Скупштина града доноси решење о отуђењу
грађевинског земљишта непосредном погодбом у
случајевима из члана 29. ове одлуке.

1.2. Отуђење грађевинског земљишта

1.2.1. Отуђење грађевинског земљишта
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ради формирања грађевинске парцеле
Члан 31.

Отуђење грађевинског земљишта власнику
објекта за који је поднет захтев за легализацију или
озакоњење , за који је надлежни орган утврдио да
постоји могућност легализације или објекта који је
уписан у евиденцију о непокретностима и правима на
њима у складу са раније важећим законима којима је
уређивана легализација објеката или на основу Закона
о легализацији објеката („Службени гласник РС”, бр.
95/13 и 117/14),врши се непосредном погодбом, по
тржишним условима, у складу са законом и овом
одлуком, на основу правноснажног решења о
утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и
формирању грађевинске парцеле или на основу
правоснажног решења којим је одређено да је
грађевинско земљиште испод објекта земљиште за
редовну употребу, сходно одредбама закона којим је
уређена област одређивања земљишта за редовну
употребу објекта у посебним случајевима.
У случају да је основ отуђења грађевинског
земљишта решење о утврђивању земљишта за
редовну употребу објекта и формирању грађевинске
парцеле, власнику објекта из става 1. овог члана се
отуђује грађевинска парцела.
Уколико се се на истој грађевинској парцели
налази објекат, или објекти у својини – сусвојини или
етажној својини других лица, право на отуђење
грађевинског земљишта лице из става 1.овог члана
стиче под истим условима као и власници сувласници
или етажни власници објеката на катастарској
парцели.
У случају да је основ отуђења грађевинског
земљишта решење којим је одређено да је грађевинско
земљиште испод објекта земљиште за редовну
употребу, власнику објекта из става 1. овог члана се
отуђује грађевинско земљиште испод објекта.
У случају да на основу решења којим се
одређује да је грађевинско земљиште испод објекта
земљиште за редовну употребу објекта, орган
надлежан за упис права на непокретностима не
изврши парцелацију грађевинског земљишта тако да
земљиште испод објекта постане посебна катастарска
парцела, лице коме је отуђено грађевинско земљиште
испод објекта, у уговору о отуђењу даје неопозиву и
безусловну сагласност власнику грађевинског
земљишта у јавној својини да може спроводити
промене на катастарској парцели у смислу
парцелације, као и отуђивати грађевинско земљиште
другим власницима објеката, односно другим
сувласницима грађевинског земљишта, без обавезе да
за те промене, односно отуђење тражи сагласност
сувласника грађевинског земљишта коме је исто
отуђено испод објекта.
Члан 32.

ЈП Дирекција ће у име и за рачун града
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вршити све послове везано за парцелацијупрепарцелацију грађевинског земљишта у јавној
својини Града, као и када је, у поступку доношења
решења о утврђивању земљишта за редовну употребу
објекта, према Извештају организациона јединице
градске управе за послове урбанизма, потребна израда
пројекта парцелације, односно препарцелације, пре
доношења решења.
Средства за обављање послова из става1.овог
члана, исказаће се кроз финансијски план и програм
Дирекције и обезбедити у буџету града.
Изузетно,власник објекта из чл.31. ове одлуке
својом изјавом ,може прихватити да финансира
трошкове израде пројекта парцелације.
Члан 33.

Отуђење грађевинског земљишта власнику
објекта који је уписан у евиденцију о непокретностима
и правима на њима у складу са Законом о посебним
условима за упис права својине на објектима
изграђеним без грађевинске дозволе („Службени
гласник РС”, бр. 25/2013 и 145/2014), врши се
непосредном погодбом, по тржишним условима, у
складу са законом и овом одлуком, на основу
правноснажног решења о утврђивању земљишта за
редовну употребу објекта и формирању грађевинске
парцеле, сходно одредбама Закона којим је уређена
област одређивања земљишта за редовну употребу
објекта у посебним случајевима.
1.2.2. Отуђење грађевинског земљишта
ради исправке граница суседних катастарских
парцела
Члан 34.

Отуђење грађевинског земљишта ради
исправке граница суседних катастарских парцела
врши се у случају када је на суседној катастарској
парцели уписано право својине,дугорочног закупа
стеченог у складу са ранијим законима о планирањи и
изградњи, односно право коришћења лица за којa ће
претварање права коришћења у право својине бити
уређено посебним законом.
Члан 35.

Исправка граница суседних катастарских
парцела врши се на основу елабората геодетских
радова, под условом да информација о локацији за
предметно грађевинско земљиште упућује на израду
овог елабората.
2. Цена и рок плаћања
Члан 36

Средства остварена од отуђења грађевинског
земљишта - цена, приход су буџета града.
Уплата средстава из става 1. овог члана, врши
се на одговарајући уплатни рачун јавних прихода
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прописан Правилником о условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава
са тих рачуна.
Обавеза плаћања цене утврђује се решењем о
отуђењу грађевинског земљишта.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује
је обавезно да цену плати у року од 15 дана од дана
закључења уговора о отуђењу.
Гарантни износ уплаћен на наменски
подрачун буџета Града отворен код Министарства
финансија -Управе за трезор у поступку јавног
оглашавања представља део цене и по доношењу
решења о отуђењу се преноси на одговарајући рачун
буџета Града.
Уплаћена средства на име гарантног износа ,
од стране учесника у поступку отуђења грађевинског
земљишта, а којима исто није отуђено, враћају се
најкасније у року од пет дана од дана одржане седнице
Комисије.
Уплаћена средства на име грантног износа од
стране лица коме се грађевинско земљиште отуђује
урачунавају се у цену земљишта које се отуђује.
3. Решење о отуђењу грађевинског земљишта
Члан 37.

Решење о отуђењу грађевинског земљишта (у
даљем тексту: решење о отуђењу) садржи нарочито:
1.начин отуђења (јавно оглашавање – јавно
надметање или прикупљање понуда јавним огласом,
односно непосредна погодба и разлог непосредне
погодбе);
2.податке о лицу коме се грађевинско
земљиште отуђује;
3.податке о грађевинском земљишту
(катастарска парцела, катастарска општина, површина
и по потреби друге ближе податке);
4. износ цене и износ средстава уплаћених на
име гарантног износа уколико се грађевинско
земљиште отуђује у поступку јавног надметања или
прикупљања понуда јавним огласом,
5.напомену да се средства уплаћена на име
гарантног износа урачунавају у цену земљишта
6. напомену да средства остварена отуђењем
представљају приход града,
7.врсту, односно намену објекта уколико се
грађевинско земљиште отуђује ради изградње и
посебне услове изградње уколико се отуђује неуређено
грађевинскоземљиште,
8.обавезу лица коме се грађевинско земљиште
отуђује да у року од 30 дана од дана достављања
решења о отуђењу закључи уговор о отуђењу и
последицу пропуштања закључења уговора у року.
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4. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта
Члан 38.

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта (у
даљем тексту: уговор о отуђењу) закључују лицем
коме се отуђује грађевинско земљиште и
градоначелник Града, односно друго лице које он
овласти, у року од 30 дана од дана достављања
решења о отуђењу.
Уговор о отуђењу садржи нарочито:
1. податке
о
грађевинском
земљишту
(катастарска парцела, катастарска општина,
површина и по потреби друге ближе податке);
2. износ цене;
3. износ уплаћеног гарантног износа, уколико је
грађевинско земљиште отуђено у поступку
јавног оглашавања;
4. сагласност Града да лице коме је грађевинско
земљиште отуђено, након уплате износа цене
и издате потврде о исплати исте може уписати
своје право својине на грађевинском
земљишту у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима,
5. врсту, односно намену објекта уколико се
грађевинско земљиште отуђује ради изградње
и посебне услове изградње уколико се отуђује
неуређено грађевинско земљиште,
6. констатацију да је закључењем уговора лице
коме је грађевинско земљиште отуђено
уведено у посед истог;
7. права и обавезе у случају неизвршења
обавеза;
8. начин решавања спорова;
9. друга права и обавезе.
Текст Уговора о отуђењу грађевинског
земљишта саставља Комисија и доставља Градском
правобранилаштву на давање мишљења у року од
тридесет дана од дана достављања истог.
Предлог Уговора о отуђењу грађевинског
земљишта утврђује Градско веће града и доставља
уговорним странама на потписивање.
Члан 39.

Учесник јавног надметања, односно учесник
у поступку прикупљања понуда који сматра да је
грађевинско земљиште отуђено супротно одредбама
Закона, односно ове одлуке,те да му је на тај начин
повређено право, може поднети надлежном суду
тужбу за поништај уговора о отуђењу у року од осам
дана од сазнања за закључење уговора, а најкасније у
року од 30 дана од дана закључења уговора.
Уговор о отуђењу објављује се на сајту града.
5. Стављање ван снаге решења о отуђењу
Члан 40.

Скупштина доноси акт о стављању ван снаге
решења о отуђењу у случају да лице коме је
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грађевинско земљиште отуђено :
1. не приступи закључењу уговора о отуђењу
у року од 30 дана од дана доношења решења о
отуђењу;
2. не плати цену у року утврђеном уговором о
отуђењу.
У случају из става 1.овог члана ,предлог за
доношење акта о стављању ван снаге решења о
отуђењу доноси Градско веће града.
Лице из става 1. овог члана нема право на
повраћај уплаћеног гарантног износа по јавном огласу
о јавном надметању, односно прикупљању понуда.
Члан 41.

Скупштина града доноси решење о стављању
ван снаге решења о отуђењу грађевинског земљишта и
у случају да у парничном поступку покренутом од
стране учесника јавног надметања, односно учесника
у поступку прикупљања понуда, буде правоснажно
поништен уговор о отуђењу.
6. Раскид уговора о отуђењу грађевинског
земљишта
Члан 42.

Уговор о отуђењу се може раскинути у
случају да лице коме је грађевинско земљиште
отуђено не извршава обавезе из уговора о отуђењу.
У случају из става 1. овог члана, предлог за
раскид уговора о отуђењу подноси лице коме је
грађевинско земљиште отуђено односно Дирекција.
Члан 43.

По предлогу за раскид уговора о отуђењу
Скупштина доноси решење којим се ставља ван снаге
решење о отуђењу и којим се овлашћује
градоначелник да са лицем коме је отуђено
грађевинско земљиште закључи споразумни раскид
уговора о отуђењу, у року од 30 дана од дана
достављања решења.
У случају да не буде закључен споразумни
раскид уговора о отуђењу, у року из претходног става,
Скупштина ће донети одлуку да се једнострано
раскине уговор о отуђењу, у складу са законом којим
се регулишу облигациони односи.
Потписи уговорача на споразумни уговор о
раскиду уговора о отуђењу, оверавају се пред
надлежним органом, а трошкови овере падају на терет
лица са којим се раскида уговор.
Члан 44.

Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу
има обавезу да, о свом трошку, изврши брисање права
својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и
правима на њима и врати грађевинско земљиште у
првобитно стање, као и да Граду надокнади
евентуално насталу штету према извештају Дирекције.
Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу,
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по достављању доказа да је испунио обавезе из става
1. овог члана има право на повраћај уплаћеног износа
на име цене, у номиналном износу, умањене за 20 %
на име трошкова поступка отуђења грађевинског
земљишта.
IV. ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЗАКУП
Члан 45.

Грађевинско земљиште се може дати у закуп
ради:
1. изградње објеката за који се издаје
привремена грађевинска дозвола у складу са
законом;
2. реализације пројеката од значаја за Републику
Србију односно,
3. међусобног
располагања
власника
грађевинског земљишта у јавној својини;
4. давања концесије или поверавања комуналне
делатности у складу са посебним законом и
5. остваривања јавно-приватног партнерства.
Постављање и уклањање мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и другим
површинама у јавној својини града уређује се
посебним одлукама града.
1. Давање грађевинског земљишта у закуп
ради изградње објекта за који се издаје
привремена грађевинска дозвола
Члан 46.

Грађевинско земљиште се даје у закуп ради
изградње објеката за које је законом предвиђено
издавање привремене грађевинске дозволе, на
одређено време, на рок на који се доноси привремена
грађевинска дозвола, а укупно најдуже до пет година.
У случају из става 1. овог члана, грађевинско
земљиште се даје у закуп непосредном погодбом по
тржишним условима, а тржишну вредност закупнине
(у даљем тексту:закупнина) по 1 m квадратном
грађевинског земљишта које се даје у закуп, процењује
овлашћени судски вештак економске струке.
Накнаду за рад вештака плаћа подносилац
захтева.
Захтев за давање грађевинског земљишта у
закуп се подноси Комисији и уз исти се доставља
налаз вештака из става 2. овог члана, информација о
локацији о могућностима градње на земљишту које је
предмет закупа и обавештење организационе јединице
градске управе надлежне за грађевинске послове о
документацији која је неопходна за издавање
привремене грађевинске дозволе.
Комисија, путем Дирекције, обавештава
подносиоца захтева о укупном износу закупнине која
се плаћа једнократно у року од 15 дана од дана
закључења Уговора о закупу.
Подносилац захтева је дужан да се у року од
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осам дана од дана пријема обавештења из става 5. овог
члана, писмено изјасни да прихвата износ закупнине ,
и обавезу да укупан износ закупнине плати
једнократно у року од 15 дана од дана закључења
уговора.
У случају да се подносилац захтева у року из
претходног става не изјасни ,сматраће се да је одустао
од захтева.
Трошкови закључења и овере Уговора о
закупу, као и уписа и брисања права закупа у јавне
књиге падају на терет закупца.
Уколико закупац у року из Уговора о закупу
не исплати износ закупа, Уговор ће бити једнострано
раскинут од стране закуподавца.
Закупнина представља приход буџета града и
уплаћује се на одговарајући уплатни рачун јавних
прихода града прописан Правилником о условима и
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна.
2. Решење о давању у закуп грађевинског
земљишта
Члан 47.

Решење о давању у закуп грађевинског
земљишта доноси Скупштина на предлог Комисије и
исти садржи нарочито:
1.податке о лицу коме се грађевинско
земљиште даје у закуп;
2. податке о катастарској парцели;
3. податке о врсти, односно намени објекта;
4.висину,
рок
и
начин
плаћања
закупнине,рачун на који се врши уплата и последице
пропуштања плаћања у року;
5. рок трајања закупа;
6. рок привођења земљишта намени, односно
рок изградње привременог објекта;
7.обавезу лица коме се грађевинско земљиште
даје у закуп да, у року од 30 дана од дана достављања
решења о давању грађевинског земљишта у закуп,
закључи уговор о закупу.
3. Уговор о закупу грађевинског земљишта
Члан 48.

Градоначелник Града закључује Уговор о
закупу грађевинског земљишта са закупцем и исти
садржи нарочито:
1. податке о катастарској парцели;
2.опис и ближе податке о врсти, односно
намени објекта који ће се градити;
3.сагласност да лице коме је грађевинско
земљиште дато у закуп, након уплате износа закупа и
издате потврде о исплати, може уписати право закупа
на грађевинском земљишту у јавној књизи о
евиденцији непокретности и правима на њима,
4. висину закупнине, рок и начин плаћања
закупнине,
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5. рок трајања закупа;
6. рок у коме грађевинско земљиште мора да
се приведе намени, односно рок изградње
привременог објекта;
7.права и обавезе у случају неизвршења
обавезе;
8.обавезу закупца да са надлежним
предузећима уговори и плати трошкове за
инфраструктуру,
ЕДБ,
ПТТ,
топлификацију,
гасификацију и друго;
9. начин решавања спорова;
10. поступак и услове за измену или раскид
уговора;
11. друга права и обавезе.
Члан 49.

Давање грађевинског земљишта у закуп у
другим случајевима врши се на начин и по поступку
прописаном одребама ове одлуке за отуђење
грађевинског земљишта.
Члан 50.

У случају давања концесије или поверавања
комуналне делатности у складу са посебним законима,
грађевинско земљиште се може дати у закуп на
временски период предвиђен уговором о концесији,
односно на временски период на који је поверено
обављање комуналне делатности.
Ради
остваривања
јавно-приватног
партнерства, неизграђено грађевинско земљиште у
јавној својини може се дати у закуп приватном
партнеру на рок на који је закључен јавни уговор у
складу са законом којим се уређује јавно-приватно
партнерство и концесије, односно уносити као
оснивачки улог у привредна друштва, а власник
грађевинског земљишта у јавној својини може са
физичким или правним лицем закључити и уговор о
заједничкој изградњи једног или више објеката.
Грађевинско земљиште се може дати у закуп
по закупнини која је мања од тржишне или без
накнаде када се ради о реализацији пројеката за
изградњу објеката од значаја за Републику Србију, као
и када се ради о међусобном располагању између
власника грађевинског земљишта у јавној својини.
Давање у закуп грађевинског земљишта из ст.
1, 2 и 3. овог члана врши се на начин и под условима
прописаним подзаконским актом Владе Републике
Србије.
Учесник јавног надметања, односно учесник
у поступку прикупљања понуда који сматра да је
грађевинско земљиште дато у закуп супротно
одредбама закона, подзаконског акта Владе Републике
Србије, односно ове одлуке,те да му је на тај начин
повређено право, може поднети надлежном суду
тужбу за поништај уговора о закупу у року од осам
дана од сазнања за закључење уговора, а најкасније у
року од 30 дана од дана закључења уговора.
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4. Претварање права закупа у право својине
Члан 51.

Право закупа на изграђеном, односно
неизграђеном грађевинском земљишту које је стечено
уговором о закупу, закљученим у складу са ранијим
законима о планирању и изградњи, претвара се у
право својине под условима и на начин прописан
законом, по измирењу износа укупне закупнине, о
чему Дирекција издаје потврду.
5. Раскид уговора о закупу
Члан 52.

Уговор о закупу се раскида пре истека
уговореног рока:
1. ако закупац одустане од изградње на
грађевинском земљишту које му је дато у закуп;
2. ако закупац не користи дато грађевинско
земљиште за потребе изградње већ за друге намене,
3. ако закупац не приведе грађевинско
земљиште намени у уговореном року, односно не
изгради привремени објекат у уговореном року и
4. у другим случајевима у складу са законом.
На раскид уговора о закупу сходно се
примењују одредбе ове одлуке које се односе на
раскид уговора о отуђењу.
Члан 53.

Лице са којим је раскинут уговор о закупу,
има обавезу да, о свом трошку, изврши брисање права
закупа у јавној књизи о евиденцији непокретности и
правима на њима и врати грађевинско земљиште у
првобитно стање, као и да граду надокнади
евентуално насталу штету по извештају Дирекције.
Уколико лице из става1. овог члана не изврши
брисање права закупа у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима,то ће учинити Град
о трошку закупца.
Закупац са којим је раскинут уговор о закупу,
по достављању доказа да је испунио обавезе из става
1. овог члана има право на повраћај уплаћеног износа
на име закупнине, у номиналном износу, умањеном за
део износа закупнине за период држања грађевинског
земљишта у закупу.
V.МЕЂУСОБНО РАСПОЛАГАЊЕ ВЛАСНИКА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
Члан 54.

Међусобно
располагање
власника
грађевинског земљишта у јавној својини је пренос
права јавне својине на грађевинском земљишту између
носилаца права јавне својине.
Под међусобним располагањем из става 1.
овог члана, подразумева се и размена.
Међусобно располагање између носилаца
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права јавне својине на грађевинском земљишту врши
се непосредном погодбом, по тржишним условима, на
основу процене Републичког пореског органа.
Грађевинско земљиште може се отуђити без
накнаде, односно по цени која је мања од тржишне
цене у складу са законом, подзаконским актом Владе
Републике Србије и овом одлуком.
Када се ради о међусобном располагању
између власника грађевинског земљишта у јавној
својини, за грађевинско земљиште у јавној својини
града одлуку о преносу права јавне својине доноси
Скуштина, и иста садржи образложење о
оправданости
и
целисходности
међусобног
располагања.
Спровођење
поступка
међусобног
располагања грађевинским земљиштем у јавној
својини врши се на начин и по поступку прописаном
одребама ове одлуке за отуђење -прибављање
грађевинског земљишта.
VI. УЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
КАПИТАЛ
Члан 55.

Неизграђено грађевинско земљиште се може
уносити као оснивачки улог у јавно предузеће и
друштво капитала.
Уношење грађевинског земљишта из става 1.
овог члана, врши се на начин и у поступку
прописаном законом који уређује област јавне својине,
као и посебним законима којима је уређена област
привредних друштава и јавних предузећа и
оснивачким актом јавног предузећа, односно друштва
капитала, уколико се ради о улагању у капитал већ
основаних правних лица.
VII. УСТАНОВЉАВАЊЕ
СЛУЖБЕНОСТИ

ПРАВА

СТВАРНЕ

Члан 56.

Стварна службеност на грађевинском
земљишту у јавној својини Града, као послужном
добру, може се установити када је према прописима
којима се уређује изградња, односно другим
прописима, уговор о установљавању права
службености предвиђен као имовинско-правни основ.
Уговор о установљавању права службености
пролаза преко парцеле у јавној својини града Панчева,
закључује Дирекција, у име и за рачун града, са
власником повласног добра-парцеле која нема излаз на
јавни пут, а која је у својини физчког или правног лица.
Уговор о установљавању права службености
за
постављање
инсталација
–
линијских
инфраструктурних објеката и објеката за производњу
електричне енергије из обновљивих извора, закључује
Дирекција у име и за рачун града , са власником
инсталација.
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Члан 57.

Захтев за установљавање права службености
на
грађевинском
земљишту
инвеститор
радова,односно власник повласног добра подноси
Дирекцији.
Уз захтев из става 1.овог члана подноси се :
• доказ о одговарајућем праву на земљишту,
који је издао орган надлежан за издавање
грађевинске дозволе, односно решења о
одобрењу за извођење радова.
• налаз вештака одговарајуће струке,који
указује на неопходност конституисања права
службености, с процењеном висином накнаде
за установљавање права службености;
• препис листа непокретности;
• графички приказ установљавања права
службености на грађевинском земљишту
сачињен на копији плана, са исказаним
границама и мерама обухвата израђен од
стране овлашћене геодетске куће;
• копија плана парцеле;
• информација о локацији;
• копија плана водова уколико се захтев односи
на постављање линијских инфраструктурних
објеката;
• доказ о правном интересу за спровођење
поступка који је предмет захтева, у случају
кад захтев не подноси власник повласног
добра,
• друга документација по захтеву Дирекције.
Члан 58.

Право службености установљава се трајно
или на одређено време,у зависности од разлога због
којих се то право установљава.
О захтеву одлучује Надзорни одбор
Дирекција у року од 30 дана од дана подношења
захтева са комплетном документацијом из члана
57.ове одлуке.
Уговор о установљавању службености
подносилац захтева закључује се са Директором
Дирекције у року од 8 дана од дана доношења одлуке
Надзорног одбора.
Члан 59.

За установљено право службености плаћа се
накнада.
Висину накнаде утврђује налазом вештак
одговарајуће струке.
Налаз из става 2.овог члана Дирекцији
доставља корисник.
Члан 60.

Одлука из члана 58.ове одлуке садржи :
1. податке о подносиоцу захтева;
2. податке о катастарској парцели на којој се
установљава право службености
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3. опис и детаљније податке о врсти, односно
намени повласног добра
4. висину накнаде и напомену да се иста
плаћа једнократно
5. рок на који се установљава право
службености;
6. рок за закључење уговора о установљавања
права службености.
Члан 61.

Уговор о установљавању права службености
садржи нарочито :
1. податке о катастарској парцели
(број,кат.општина,површина,адреса и друго );
2. опис и детаљније податке о врсти, односно
намени повласног добра;
3. висина накнаде, и рок плаћања накнаде,
4 сагласност да се, након уплате износа
накнаде за установљено право службености и издате
потврде о исплати, може уписати ово право у јавне
књиге.
5 .рок на који се установљава право
службености;
6.права и обавезе у случају не извршења
обавезе;
7. начин решавања спорова;
8. поступак и услове за измену или раскид
уговора;
9. друга права и обавезе.
Накнада
за
установљавање
права
службености плаћа се у року који не може бити дужи
од 15 дана од дана испостављања фактуре.
VIII.ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА
Члан 62.

Грађевинско земљиште се прибавља у јавну
својину града у складу са одредбама закона којим је
уређена јавна својина које се односе на прибављање
других непокретности у јавну својину.
Прибављање грађевинског земљишта у јавну
својину града спроводи се у поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда, а
изузетно непосредном погодбом, под условима
утврђеним законом и овом одлуком.
Највиша купопродајна цена грађевинског
земљишта које се прибавља у јавну својину града је
тржишна вредност предметне непокретности, коју
утврђује организациона јединица градске управе
надлежна за послове процене тржишне вредности
непокретности, а у оправданим случајевима тржишну
вредност може утврдити и Републички орган
надлежан за процену тржишне вредности.
Грађевинско земљиште се може прибавити у
јавну својину града непосредном погодбом, али не
изнад процењене тржишне вредности непокретности,
ако у конкретном случају то представља једино могуће
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решење, под којим се подразумева:
1. случај када грађевинско земљиште које се
прибавља у јавну својину по својим карактеристикама
једино одговара потребама града, с тим да решење
којим се прибавља грађевинско земљиште садржи
образложење разлога оправданости и целисходности
прибављања и разлоге због којих се прибављање не би
могло реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем понуда;
2. случај када се ради о међусобном
располагању између носилаца права јавне својине.
Грађевинско земљиште се може прибавити у
јавну својину града и бестеретним правним послом
(поклон или једнострана изјава воље).
Одредбе ове одлуке које се односе на
поступак отуђења грађевинског земљишта, сходно се
примењују и на поступак прибављања грађевинског
земљишта у јавну својину града.
IX. РАЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 63.

Размена грађевинског земљишта у јавној,
задружној и приватној својини, врши се непосредном
погодбом, по тржишним условима, у складу са
законом, подзаконским актом Владе Републике Србије
и овом одлуком, под следећим условима:
1.ако је таква размена у интересу Републике
Србије,Аутономне Покрајине или јединице локалне
самоуправе,односно ако се тиме обезбеђују већи
приходи за носиоца права јавне својине или бољи
услови за ефикасно вршење његових права и
дужности;
2.ако се непокретности размењују под
тржишним условима;
3. ако се, у случају кад је тржишна вредност
непокретности у јавној својини већа од тржишне
вредности непокретности која се прибавља у јавну
својину на име размене, уговори разлика доплате у
новцу у року од 20 дана од дана закључења уговора.
Одлуку о размени грађевинског земљишта у
јавној својини Града доноси Скупштина, на предлог
Комисије.
Предмет размене може бити изграђено и
неизграђено грађевинско земљиште.
Под разменом грађевинског земљишта
подразумева се отуђење грађевинског земљишта из
јавне својине, као и прибављање грађевинског
земљишта у јавну својину Града, па се одредбе ове
одлуке које се односе на поступак отуђења
грађевинског земљишта, односно прибављања
грађевинског земљишта у јавну својину Града, сходно
примењују и на поступак размене изграђеног и
неизграђеног грађевинског земљишта.
Тржишну вредност грађевинског земљишта
које се размењује утврђује организациона јединица
градске управе надлежна за послове процене тржишне
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вредности непокретности, а у оправданим случајевима
тржишну вредност може утврдити и републички орган
надлежан за процену тржишне вредности, нарочито у
случају када је предмет размене грађевинско
земљиште у својини других носилаца права јавне
својине.
Пре доношења одлуке о размени земљишта,
Скупштина утврђује да је размена у интересу Града.
У циљу утврђивања да је размена у интересу
Града, утврђују се тржишне вредности земљишта које
је предмет размене.
Комисија доноси предлог одлуке о размени
који обавезно садржи образложење из кога се може
утврдити да је размена у интересу Града, као и нацрт
уговора о размени.
На нацрт уговора из претходног става
мишљење даје Градско правобранилаштво у року од
30 дана од дана достављања.
Уговор о размени у име Града потписује
Градоначелник,односно друго лице које он овласти и
исти се доставља у року од 30 дана од дана овере
Градском правобранилаштву.
X. САГЛАСНОСТИ
Члан 64.

Скупштина даје сагласност за изградњу
другом сувласнику, сукориснику, односно заједничару
на грађевинском земљишту у сусвојини, односно
заједничкој својини града и другог лица, када је таква
сагласност услов прибављања решења о одобрења за
извођење радова, односно грађевинске дозволе.
У случају из става 1. овог члана, подносилац
уз захтев прилаже налог за достављање сагласности
издат од стране секретаријата надлежног за послове
издавања решења о одобрењу за извођење радова,
односно грађевинске дозволе, као и доказ да је
прибављена сагласност и свих других сувласника,
односно заједничара на катастарској парцели.
Члан 65.

Скупштина ће се о случајевима пречег права
куповине непокретности на којима је град сувласник
или непокретности које су предмет реституције или
које су понуђене граду на продају изјашњавати по
претходно прибављеном мишљењу, и то :
1. Дирекције ако је предмет изјашњавања право
прече
куповине
грађевинског
земљишта,пословног простора или зидане
гараже;
2. ЈП „Градска стамбена агенција„ ако је
предмет изјашњавања стан;
3. Организационе јединице градске управе у
зависности
од
природе
и
намене
непокретности
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XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 66.

Захтеви за располагање грађевинским
земљиштем у јавној својини Града, односно
прибављање грађевинског земљишта у јавну својину
Града, као и други захтеви који су поднети до дана
ступања на снагу ове одлуке, окончаће се у складу са
овом одлуком.
Члан 67.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта (Сл.лист града Панчева бр.10/10, 4/11,
33/11, 2/12, 5/12, 24/13, 29/14 2/15 и 7/15 ).
Члан 68.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/2014 – др.закон), члана 90.став 3. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09,
81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13
- одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС,
132/14 и 145/14), чланова 6. и 7. Закона о финансирању
локалне самоураве („Службени гласник РС“, број
62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин.изн., 125/14усклађени дин.изн. и 95/15-усклађени дин.изн.),
чланова 4. и 39. ст.3.Закона о прекршајима
(„Сл.гласник РС“ бр. 65/13 и 13/16) члана 26.став 1
тачка 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број
72/11, 88/13 и 105/14) и члана 39. и 98.ст.1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“, број
25/15- пречишћен текст ), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној дана 31. 03.2016.године, донела
је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ЗЕМЉИШТА ЗА ПРИВРЕМЕНО
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ГАРАЖА
Члан 1.

У Одлуци о давању на коришћење земљишта
за привремено постављање монтажних гаража
(„Службени лист града Панчева“, број 28/15, 38/15 и
4/16), у члану 21. став 1. тачка 7. мења се и гласи:
„7. Лицима која су купила стан на територији

31. Март 2016. године

града Панчева, уколико су уговори о коришћењу или
закупу закључени са корисницима или закупцима који
су продали стан, на период од 5 година.“
Члан 2.

Члан 27. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 60.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице које је
власник гараже ако je:
1. гаражу поставило без закљученог уговора
са ЈП „Дирекција“ Панчево, односно ако је гаражу
поставило на земљишту које није одређено Планом за
привремено постављање монтажних гаража;
2. гаражу поставила или користи гаражу
супротно условима одређеним уговором закљученим
са ЈП „Дирекција“Панчево;
3. гаражу поставило или користи супротно
условима одређеним Планом за привремено
постављање монтажних гаража ;
4. Не уклони гаражу са јавне површине по
истеку рока важности уговора о закупу земљишта и не
поступи по решењу надлежне инспекције.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
предузетник који је власник гараже новчаном казном у
износу од 30.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
физичко лице који је власник гараже новчаном казном
у износу од 10.000,00 динара.“
Члан 3.

Иза члана 30. додаје се нови члан 30 а. који
гласи:
„Члан 30 а
На основу правоснажних решења о
наслеђивању, законски наследници закупаца или
корисника грађевинског земљишта за постављање
монтажних гаража, чији су уговори о закупу или
коришћењу, закључени са ЈП „Дирекција“ Панчево
истекли, или су закључени на неодређено време, могу
да закључе уговоре о коришћењу са ЈП „Дирекција“
Панчево према условима из ове Одлуке уз обавезу да
приложе доказ о уплати свих фактурисаних обавеза и
правоснажно решење о наслеђивању, уколико захтев
за закључење уговора доставе у року од 150 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.“
Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 2. став 3. тачка 10., члана 3.
став 1. тачка 10., члана 4. став 1., став 3. и став 6.
Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“,
бр. 88/11), члана 10. став 7. Закона о јавној својини
(„Сл.гласник РС“,бр 72/11, 88/13 и 105/14), члана 2.
став 1. тачка 7. и члана 3. Закона о јавним путевима
(„Сл.гласник РС“,бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13), члана 20. став 1. тачка 12., члана 32. став
1.тачка 6. и члана 66. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник“,бр. 129/07 и 83/2014-др. Закон), члана 3.,
члана 14. став 5.,члана 20. и члана 21. Закона о
инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“,бр. 36/15),
члана 7., члана 9. и члана 16. Закона о комуналној
полицији („Сл.гласник РС“,бр. 51/09), члана 39. става
2. и 3. Закона о прекршајима („Сл.гласник РС“,бр.
65/13 и 13/16), члана 39. став 1. тачка 6. и члана 98.
став 1. Статута града Панчева („Сл.лист града
Панчева“, бр. 25/15- пречишћен текст), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 31.03.
2016.године, донела је

ОДЛУКУ О НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређује се и обезбеђује
коришћење, управљање, заштита, одржавање,
изградња, реконструкција, финансирање, као и
послови надзора над некатегорисаним путевима на
територији града Панчева (у даљем тексту: Град).
Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој одлуци
имају следећа значења:
1. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ – јесте
саобраћајна површина која је доступна већем броју
разних корисника, коју надлежни орган прогласи
некатегорисаним путем, која је уписана у катастар
непокретности као некатегорисани пут и која је у
својини јединице локалне самоуправе на чијој
територији се налази;
2. ПРИЛАЗНИ ПУТ – јесте саобраћајна
површина преко које се омогућава власнику, односно
непосредном држаоцу непокретности која се налази
поред некатегорисаног пута прилаз на тај пут;
3. ПРИКЉУЧАК – јесте саобраћајна
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површина којом се повезује прилазни пут са
некатегорисаним путем, односно некатегорисани пут
са јавним путем;
4. РАСКРСНИЦА – јесте површина на којој
се укрштају или спајају путеви;
5. СУСЕД – јесте власник, односно
непосредни држалац земљишта и објеката, односно
уређаја на земљишту, које има најмање једну
заједничку границу са некатегорисаним путем;
6. ОДРЖАВАЊЕ ПУТА – јесте извођење
радова којима се обезбеђује несметано и безбедно
одвијање саобраћаја и чува употребна вредност
некатегорисаног пута у стању које је било у тренутку
изградње, односно реконструкције;
7. ЗАШТИТА ПУТА – јесте забрана или
ограничавање интервенција на некатегорисаном путу,
заштитном појасу и појасу контролисане изградње,
прописаних Законом о јавним путевима ( у даљем
тексту: Закон) и овом одлуком;
8. ЗЕМЉИШНИ ПОЈАС – јесте
континуална површина са обе стране усека и насипа,
ширине најмање један метар, мерено од линија које
чине
крајње
тачке
попречног
профила
некатегорисаног пута;
9. ЗАШТИТНИ ПОЈАС – јесте површина уз
ивицу земљишног појаса, на спољну страну и служи
за заштиту некатегорисаног пута и саобраћаја на
њему;
10.
ОБЈЕКТИ,
ПОСТРОЈЕЊА
И
УРЕЂАЈИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ – служе за
сакупљање, одвођење, односно преусмеравање
површинских, прибрежних и подземних вода ради
заштите пута, односно суседа пута од штетног дејства
вода са пута;
11.
БАНКИНА
–
јесте
елеменат
некатегорисаног пута у насипу који обезбеђује бочну
стабилност коловозне конструкције и служи за
постављање сигнализације и опреме пута;
12.
РИГОЛА
–
јесте
елеменат
некатегорисаног пута у усеку за прихватање и
контролисано вођење површинских вода који
обезбеђује стаблност коловозне конструкције;
13. БЕРМА – јесте простор између риголе и
косине усека и служи за заштиту риголе од еродираног
материјала, постављање саобраћајне сигнализације и
опреме пута, као и за обезбеђење прегледности пута;
14. ПУТНИ ОБЈЕКТИ – су мостови,
надвожњаци, подвожњаци, вијадукти, аквадукти,
пропусти, тунели, галерије, потпорни и обложни
зидови и сл.;
15. КОНТРОЛНА ЛИСТА – јесте документ
који садржи списак приоритетних питања провере и
других радњи за које је инспекција овлашћена,
одређених према тежини могућих штетних последица
у одређеној области сагласно правилима о процени
ризика, предмет и обим провере;
16. НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ – јесте
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правно лице, предузетник и физичко лице,
организациони облик преко кога физичко или правно
лице обавља делатност или врши активност за кога не
постоји обавеза регистрације, као и субјект са јавним
овлашћењима у складу са Законом о инспекцијском
надзору, чије пословање и поступање се надзире;
Члан 3.

Некатегорисани путеви, у смислу ове одлуке
су:
1. атарски путеви;
2. сеоски путеви;
3. шумски путеви;
4. пољски путеви;
5. путеви на насипима за одбрану од поплава
и друго.
Некатегорисани путеви служе за долазак до
сеоских домаћинстава, за приступ до шумских и
пољопривредних парцела, до насипа за одбрану од
поплава, и друго.
Некатегорисани путеви заједно са јавним
путевима (државни, општински и улице), чине мрежу
путева.
Члан 4.

Некатегорисани пут,у смислу ове одлуке,
обухвата:
1. труп пута (доњи и горњи строј пута)
- доњи строј пута (насипи, усеци, засеци,
објекти, постројења и уређаји за одводњавање пута и
заштиту пута од површинских и подземних вода и
сл.);
- горњи строј пута (коловозна конструкција,
коловозни застор, банкине, риголе, берме);
2. ваздушни простор изнад коловоза у висини
од најмање седам метара ;
3.земљишни појас са обе стране пута
потребан за несметано одржавање пута ширине од
најмање једног метра, од линије која спаја крајње тачке
попречног профила пута;
4.заштитни појас јесте површина уз ивицу
земљишног појаса, на спољну страну и служи за
заштиту некатегорисаног пута и саобраћаја на њему;
5.опрему за заштиту пута, саобраћаја и
околине (заштита од осулина и наноса, стубићи и сл.);
6.саобраћајна сигнализација .
Члан 5.

Послове управљања, заштите и одржавања
некатегорисаних путева на територији насељеног
места Панчево и ван насељених места на територији
Града, као и на териоторији насељеног места Иваново,
обавља ЈП „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“, Панчево, а у насељеним местима на
територији Града обављају предузећа која су основана,
за обављање комуналних делатности у насељеним
местима на територији Града ( у даљем тексту:
Управљач пута).
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Управљач пута је дужан да у сарадњи са
Секретаријатом за пољопривреду, село и рурални
развој обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно
одржавање и заштиту некатегорисаних путева, као и
несметано и безбедно одвијање саобраћаја.
Управљач пута је дужан да означава и води
евиденцију о некатегорисаним путевима и о
саобраћајно-техничким и другим подацима за
некатегорисане путеве, за које врши послове
управљања.
Члан 6.

Управљач пута може за поједине послове на
извођењу радова на некатегорисаним путевима
ангажовати привредно друштво, односно друго правно
лице или предузетника, под условима и на начин
утврђен Законом којим се уређују јавне набавке.
Члан 7.

Извођач радова из претходног члана ове
Одлуке, дужан је да сноси насталу штету корисницима
некатегорисаног пута, као и укупне трошкове који
настану када је извођење радова супротно прописаним
саобраћајно-тенихчким условима и начину њиховог
извођења.
Члан 8.

На некатегорисаном путу могу се постављати
цевоводи, водоводи, инсталације и објекти, градити
прикључак прилазног пута, само уз прибављену
сагласност Управљача пута, који је дужан да обезбеди
надзор над извођењем предметних радова.
Члан 9.

За извођење радова на подземним и
надземним инсталацијама, који захтевају раскопавање
некатегорисаног пута и осталих површина јавне
намене које су у општој употреби, а чији је власник
Град, инвеститор је дужан да са Управљачем пута
закључи уговор којим ће регулисати и обавезу уплате
депозита у циљу довођења некатегорисаног пута и
осталих површина јавне намене у функционално
стање, чију висину одређује Управљач пута.
Забрањено је раскопавање некатегорисаног
пута и осталих површина јавне намене, у периоду од
15. новембра до 15. марта, осим у случају:
1.хитних интервенција, ради отклањања
оштећења, односно кварова на постојећим
инсталацијама уграђеним у некатегорисан пут;
2.изградње или постављања инсталација
комуналне инфраструктуре где се као инвеститори на
извођењу радова појављују јавна и јавно комунална
предузећа, чији је оснивач Град, односно Република
Србија, односно Аутономна покрајина Војводина;
3.извођења радова на некатегорисаном путу,
ако то временски услови дозвољавају, уз сагласност
управљача пута.
Радове на довођењу некатегорисаног пута и
површина јавне намене у функционално стање, дужан

Страна 17 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

је да изведе инвеститор, преко предузећа овлашћеног
за извођење радова у што краћем року, уз обавезно
присуство надзорног органа Управљача пута.
Инвеститор је у обавези да Управљача пута
писмено обавести о времену извођења предметних
радова, седам дана пре почетка извођења радова.
Након враћања некатегорисаног пута и
површине јавне намене у функционално стање од
стране инвеститора, а према издатим условима и
налозима надзорног органа Управљача пута, Управљач
пута ће инвеститору вратити уплаћени депозит, у року
од 7 дана.
Уколико
се
радови
на
довођењу
некатегорисаног пута и површина јавне намене у
функционално стање од стране инвеститора, не изведу
у складу са издатим условима од стране Управљача
пута и према налозима надзорног органа Управљача
пута у целости или делимично, радове на довођењу
некатегорисаног пута и површина јавне намене у
функционално
стање
извешће
Управљач
некатегорисаног пута, из средстава депонованих од
стране инвеститора и по њиховом окончању сачињава
коначни обрачун утрошених средстава.
Уколико радове из претходног става на
враћању некатегорисаног пута и површина јавне
намене у функционално стање изводи Управљач пута
о трошку инвеститора, након завршених радова ће
инвеститору испоставити рачун.
У случају да је износ стварно утрошених
средстава мањи од уплаћеног депозита, управљач
некатегорисаног пута је дужан да разлику врати
инвеститору, без валоризације претходно уплаћеног
износа, а уколико је износ стварно утрошених
средстава већи од депонованих, инвеститор је
обавезан да Управљачу некатегорисаног пута уплати
разлику.
Члан 10.

Извођач радова, односно инвеститор на
пословима извођења радова на подземним и
надземним инсталацијама који захтевају раскопавање
некатегорисаног пута и осталих површина јавне
намене које су у општој употреби, а чији је власник
Град, могу уместо полагања депозита доставити
Управљачу пута неопозиву банкарску гаранцију,
наплативу на први позив и без приговора, са роком
трајања 60 дана дуже, од рока за завршетак извођења
радова.
У случају продужења рока за извођење
радова, извођач радова, односно инвеститор из става 1.
овог члана је обавезан да продужи рок важења
банкарске гаранције.
Уколико извођач, односно инвеститор, не
изведе радове на враћање некатегорисаног пута и
површина јавне намене у функционално стање,
активираће се банкарска гаранција и радови ће бити
изведени од стране Управљача пута, о трошку
инвеститора, односно извођача.
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II
УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА

НЕКАТЕГОРИСАНИМ

Члан 11.

Управљање некатегорисаним путевима, у
смислу ове одлуке је:
1. планирање, изградња, реконструкција,
одржавање и заштита некатегорисаних путева;
2. организовање и обављање стручних
послова, вођење евиденције, организовање стручног
надзора и сл;
3. вршење послова заштите некатегорисаних
путева, односно забране или ограничења интервенција
на некатегорисаном путу и сл.;
4. издавање сагласности за прикључак,
постављање инсталација и сл.;
5. вршење инвеститорске функције на
изградњи и реконструкцији и пружање финансијске
помоћи;
III ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 12.

Ради спречавања угрожавања стабилности
некатегорисаног пута и обезбеђивања услова за
безбедно одвијање саобраћаја на некатегорисаном
путу, носилац права службености на некатегорисаном
путу, као и других права у складу са Законом, може да
изводи радове на некатегорисаном путу, само ако је за
извођење тих радова претходно дата сагласност
Управљача пута.
Члан 13.

Власници, односно корисници земљишта које
се граничи са некатегорисаним путем обавезни су да:
1. уредно одржавају путне канале за одвод
површинских вода;
2. изграде пропусте на улазима у своје
парцеле;
3. уклањају дрвеће, шибље и друго растиње у
заштитном појасу, којима се омета проходност
некатегорисаног пута, смањује прегледност и на други
начин угрожава безбедност саобраћаја;
4. омогуће слободно отицање воде, одлагање
снега са некатегорисаног пута на његово земљиште, уз
накнаду проузроковане штете;
5. омогуће прилаз некатегорисаном путу или
путном објекту, ради извођења радова на одржавању
некатегорисаног пута или путног објекта, уз накнаду
проузроковане штете.
Члан 14.

Ради спречавања угрожавања стабилности и
обезеђења услова за несметано одвијање саобраћаја на
некатегорисаном путу, забрањено је :
1. привремено или трајно заузимнање
некатегорисаног пута;
2. извођење радова на некатегорисаном путу
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који нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом некатегорисаног пута;
3. извођење радова носиоца права
службености и других права установљених на путу,
којима се оштећује некатегорисани пут или угрожава
несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
4. просипање, бацање или остављање било
каквих предмета, материјала и смећа на
некатегорисаном путу или поред некатегорисаног
пута, у границама заштитног појаса;
5. испуштање вода, одтпадних вода и других
течности на некатегорисани пут;
6.спречавање
отицање
вода
са
некатегорисаног пута, а посебно из путног јарка и из
пропуста кроз труп некатегорисаног пута и
спречавање даљег отицања вода ка њиховим
рецепиентима;
7. орање и извођење других пољопривредних
радова на банкинама, косинама и земљишном појасу;
8. паљење траве и другог растиња на
некатегорисаном путу, као и отпадних предмета и
материјала;
9. пуштање стоке на некатегорисани пут без
надзора, напајање и напасање стоке;
10. вуча предмета, материјала, оруђа и другог
по некатегорисаном путу;
11. наношење блата са прилазног пута на
некатегорисани пут;
12. заустављање или остављање возила којим
се омета безбедно и несметано одвијање саобраћаја на
некатегорисаном путу;
13. окретање запреге, трактора, плуга и
других пољопривредних машина и оруђа на
некатегорисаном путу и заштитном појасу;
14. свако чињење којим се оштећује или би се
могао оштетити некатегорисани пут или ометати
одвијање саобраћаја.
Члан 15.

На
местима
међусобног
укрштања
некатегорисаног пута са јавним путем или
железничком пругом или са другим некатегорисаним
путем у истом нивоу, морају се обезбедити зоне
потребне прегледности, у складу са прописима.
У зонама потребне прегледности забрањено
је подизати засаде, ограде, дрвеће, постављати
постројења, уређаје и градити објекте, односно
вршити друге радње које ометају прегледност
некатегорисаног пута, јавног пута и железничке пруге.
Власник, односно корисник земљишта, које
се налази у зони потребне прегледности, дужан је да,
на захтев Управљача пута, уклони засаде, ограде,
дрвеће, предмете, материјале, постројења, уређаје и
објекте
у
циљу
обезбеђења
прегледности
некатеторисаног пута.
Власник, односно корисник земљишта из
става 3. овог члана има право на накнаду штете због
ограничења коришћења земљишта у зони потребне
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прегледности, коју плаћа Управљач пута.
Инспектор за саобраћај и путеве (у даљем
тексту: инспектор), ће наложити власнику, односно
кориснику земљишта које се налазе у зони потребне
прегледности да уклони засаде, ограде, дрвеће,
предмете, материјале, постројења, уређаје и објекте, у
циљу обезбеђења прегледности некатеторисаног пута.
Члан 16.

Ако се некатегорисани пут налази у таквом
стању :
-да се на њему не може одвијати саобраћај,
или
-да се не може одвијати саобраћај појединих
врста возила, или
-ако би саобраћај појединих врста возила
наносио штету некатегорисаном путу, његовом делу
или путном објекту, или
-ако се радови на одржавању пута не могу
извести без обустављања саобраћаја, или
-да то захтевају други разлози безбедности
саобраћаја и заштите пута,
Инспектор или орган унутрашњих послова
надлежних за безбедност саобраћаја или Агенција за
саобраћај Градске управе града Панчева ( у даљем
тексту: Агенција) на предлог Управљача пута,
забраниће саобраћај на том делу пута за све или
поједине врсте возила на целом путу, његовом делу
или путном објекту.
Општа
забрана
саобраћаја
на
некатегорисаном путу, његовом делу или путном
објекту може бити само привремена, а забрана
саобраћаја за поједине врсте возила на
некатегорисаном путу, његовом делу или путном
објекту може бити привремена или стална.
Агенција ће Управљачу пута решењем
наложити израду Пројекта саобраћајне сигнализације,
на који даје сагласност и постављање саобраћајне
сигнализације, у складу са Пројектом.
Управљач пута обавезан је да забрану
саобраћаја
објави
путем
средстава
јавног
информисања.
Члан 17.

Привредно друштво, друго правно лице,
предузетник или физичко лице који обавља привредну
делатност (експлоатација шљунка, дрвета, камена,
пољопривредних производа и сл.) који користе
некатегорисани пут за саобраћај теретних и
специјалних возила , као и друга теретна возила која
премашују прописима дозвољене димензије или
дoзвољено осовинско оптерећење или укупну масу
возила, чијим би се коришћењем евентуално
проузроковало оштећење некатегорисаног пута, дужни
су да прибаве дозволуУправљача пута, за коришћење
некатегорисаног пута.
Дозвола из става 1. овог члана издаје се за
сваки појединачни превоз и садржи услове под којима
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се дозвољава коришћење некатегорисаног пута,
евентуална ограничења и друго.
Члан 18.

Прикључак
или
прилазни
пут
на
некатегорисани пут мора бити израђен од истог
материјала, као и некатегорисани пут.
IV ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 19.

Послове одржавања некатегорисаних путева
обавља Управљач пута.
Одржавање некатегорисаних путева јесте
извођење радова којима се обезбеђује несметано и
безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна
вредност некатегорисаних путева.
Радови на одржавању некатегорисаних путева
у смислу ове одлуке су:
1. радови на редовном одржавању;
2. радови на периодичном одржавању;
3. радови на ургентном одржавању.
Некатегорисани путеви одржавају се на
основу
Годишњег
програма
одржавања
некатегорисаних путева, који доноси Скупштина
града, на предлог Градског већа Града. (у даљем
тексту: Програм)
Нацрт програма, припрема Секретаријат за
пољопривреду, село и рурални развој Градске управе
града Панчева, у сарадњи са Управљачем пута и
доставља га Градском већу града Панчева на
разматрање и утврђивање Предлога, најкасније до
01.октобра текуће године, за наредну календарску
годину.
Члан 20.

Радови
на
редовном
одржавању
некатегорисаних путева су:
1. преглед, утврђивање и оцена стања
некатегорисаног пута и путног објекта;
2. местимично поправљање коловозне
конструкције
и
осталих
елемената
трупа
некатегорисаног пута;
3. постављање туцаничког застора на
некатегорисаном путу;
4. наношење новог туцаничког застора на
некатегорисаном путу;
5.
уређење
површине
(равнање)
некатегорисаног пута;
6. чишћење коловоза и осталих елемената
некатегорисаног пута у границама земљишног појаса;
7. уређење банкина;
8. уређење и очување косина насипа, усека и
засека;
9. чишћење и уређење јаркова, ригола,
пропуста и других делова система за одводњавање
некатегорисаног пута;
10. поправка путних објеката;
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11.постављање, замењивање, допуњавање и
обнављање саобраћајне сигнализације, опреме
некатегорисаног пута и објеката и опреме за заштиту
некатегорисаног пута, саобраћаја и околине;
12. чишћење саобраћајне сигнализације,
опреме некатегорисаног пута и објеката и опреме за
заштиту некатегорисаног пута, саобраћаја и околине;
13. кошење траве и уређивање зелених
површина на некатегорисаном путу и земљишном
појасу;
Радове на кошењу траве уређивања зелених
површина на некатегорисаном путу и земљишном
појасу, врши надлежно предузеће.
Члан 21.

Радови
на
периодичном
одржавању
некатегорисаних путева обухватају:
1. ојачање коловозне конструкције;
2. рехабилитацију;
3. појачано одржавање.
Радови на ојачању коловозне конструкције су:
1.
постављање
шљунчаног, односно
туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
2. обрада површине коловозног застора или
заптивање;
3. наношење новог коловозног застора по
целој ширини коловоза;
Радови на рехабилитацији некатегорисаних
путева су:
1. селективно обнављање, замена и појачање
дотрајалих коловозних застора и промена попречних
нагиба коловоза на некатегорисаном путу, односно
његовом делу;
2. замена деформисаних, дотрајалих и
привремених пропуста за воду;
3.
постављање
нове
саобраћајне
сигнализације на некатегорисаном путу, односно
његовом делу;
Радови
на
појачном
одржавању
некатегорисаних путева су:
1. ублажавање појединих уздужних нагиба и
исправка појединих кривина;
2. проширење коловозне конструкције и
осталих елемената некатегорисаног пута на краћим
деловима;
3. проширење раскрсница у нивоу;
4. санирање клизишта и одрона;
5. замена или израда дренажног система за
одводњавање подземних вода са некатегорисаног пута
и путног објекта;
6. постављање нове опреме некатегорисаног
пута и нових објеката и опреме за заштиту
некатегорисаног пута, саобраћаја и околине на
некатегорисаном путу, односно његовом делу;
Радови
на
периодичном
одржавању
некатегорисаних путева изводе се према техничкој
документацији у складу са Законом, техничким
прописима и сандардима, коју оверава Агенција.
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Агенција образује Комисију за технички
преглед изведених радова на периодичном одржавању
некатегорисаног пута и издаје акт о пријему тих
радова.

некатегорисаном путу.
VI
ФИНАНСИРАЊЕ
ПУТЕВА

Члан 22.

Ургентно одржавање некатегорисаних путева
условљено је елементарним непогодама и ванредним
околностима, у циљу обезбеђивања проходности
некатегорисаних путева и безбедног одвијања
саобраћаја.
Радови
на
ургентном
одржавању
некатегорисаних путева у смислу ове одлуке,
обухватају активности и мере у циљу отклањања
недостатака узрокованих елементарним непогодама и
ванредним околностима, а које је неопходно спровести
да би се обезбедило несметано одвијање саобраћаја
или одвијање саобраћаја у отежаним условима, када је
онемогућена проходност и угрожена безбедност
учесника у саобраћају.
V
ИЗГРАДЊА
И
РЕКОНСТРУКЦИЈА
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 23.

Изградња и реконструкција некатегорисаних
путева врши се у складу са Законом којим се уређује
планирање и изградња.
Члан 24.

Некатегорисани пут се гради за двосмерни
саобраћај, а изузетно за једносмерни саобраћај, с тим
да у зависности од прегледности пута на растојањима
од највише 500 метара има одговарајуће проширење за
мимоилажење
возила,
радних
машина
и
пољопривредне механизације.
Најмања ширина коловоза за двосмерни
саобраћај износи 5,5 метара, а за једносмерни
саобраћај 3 метра.
Најмања ширина банкине са сваке стране
коловоза износи 1 метар.
Минималне димензије путних канала износе:
-ширина дна канала 0,5 метара;
-дубина канала 0,5 метара, рачунајући од
горње ивице коловоза.
Члан 25.

Ширина заштитног појаса, са сваке стране
некатегорисаног пута износи 3 метра, осим ако
просторним односно урбанистичким планом није
другачије одређено.
У заштитном појасу некатегорисаног пута
забрањена је изградња грађевинских или других
објеката, као и постављање построења, уређаја и
инсталација,осим изградње саобраћајних површина
пратећих садржаја некатегорисаног пута, као и
постројења, уређаја и инсталација који служе
потребама некатегорисаног пута и саобраћаја на
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НЕКАТЕГОРИСАНИХ

Члан 26.

Финансијска средстава за изградњу и
реконструкцију,
одржавање
и
заштиту
некатегорисаних путева обезбеђују се из средстава
буџета града Панчева.
VII НАДЗОР
Члан 27.

Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Агенција.
Инспекцијски надзор над применом одредаба
ове одлуке врши основна организациона јединица
Градске управе Града надлежна за инспекцијски
надзор – Секретаријат за инспекцијске послове –
Одељење инспекције за саобраћај и путеве.
Комунално-полицијске послове, којима се
обезбеђује извршење одредаба ове одлуке, обавља
Комунална полиција, у складу са Законом о
комуналној полицији и другим важећим прописима из
своје надлежности.
Члан 28.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор
има право и дужност да проверава:
1. радове на заштити, одржавању, изградњи
некатегорисаних путева и путних објеката;
2. техничку и другу документацију у вези са
одржавањем,
изградњом
и
реконструкцијом
некатегорисаних путева;
3. стање некатегорисаног пута и да ли се
правилно и редовно спроводе прописане мере заштите
некатегорисаног пута;
4. да ли је за изгрању и реконструкцију
некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта
издато одобрење за изградњу;
5.
услове
одвијања
саобраћаја
на
некатегорисаном путу;
6. да ли се правилно и редовно спроводе
прописане мере заштите некатегорисаног пута;
Члан 29.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор
је овлашћен да:
1. забрани, односно обустави извршење
радова који се изводе противно законским прописима,
техничким нормативима и стандардима одржавања
некатегорисаног пута;
2. нареди отклањање недостатака на
некатегорисаном путу који угрожавају стабилност
пута и безбедност саобраћаја;
3. нареди обустављање радова који се изводе
у непосредној близини некатегорисаног пута, а који
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могу довести у питање стабилност некатегорисаног
пута и безбедност саобраћаја;
4. нареди предузимање мера за обезбеђење
некатегорисаног пута и по потреби забрани
привремено одвијање саобраћаја за сва возила или
поједине категорије возила која због своје укупне
тежине, димнзија и других техничких својстава могу
да нанесу штету некатегорисаном путу или угрозе
безбедност саобраћаја;
5. нареди рушење и уклањање објеката,
цевовода, водовода, инсталација, натписа, ограда,
дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са
некатегорисаног пута, његовог дела, путног објекта и
земљишног појаса, осим објеката цевовода, водовода и
инсталација за које је установљено право службености
или друго право одређено Законом;
6. поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка;
7. изда прекршајни налог;
8. предузима и друге мере и радње за које је
овлашћен.
VIII
ОВЛАШЋЕЊА
ИНСПЕКТОРА
УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА

РАДИ

Члан 30.

Инспектор је овлашћен да ради утврђивања
чињеница:
1. изврши увид у јавне исправе и податке из
регистара и евиденција које воде надлежни државни
органи, органи аутономне покрајине ,,органи јединице
локалне самоуправе и други имаоци јавних
овлашћења ако су неопходни за инспекцијски надзор,
а није могао да их прибави по службеној дужности и
да их копира, у складу са Законом о инспекцијском
надзору;
2. изврши увид у личну или другу јавну
исправу са фотографијом која је подобна да се
идентификују овлашћена лица у надзираном субјекту,
друга запослена или радно ангажована лица, физичка
лица која су надзирани субјекти, сведоци, службена
лица и заинтересована лица, као и физичка лица
затечена на месту надзора;
3. узима писане и усмене изјаве надзираних
субјеката - физичких лица и заступника, односно
овлашћених лица у надзираном субјекту - правном
лицу и других запослених или радно ангажованих
лица, сведока, службених лица и заинтересованих
лица, и да их позива да дају изјаве о питањима од
значаја за инспекцијски надзор;
4. наложи да му се у одређеном року ставе на
увид пословне књиге, општи и појединачни акти,
евиденције, уговори и друга документација
надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор,
а у облику у којем их надзирани субјекат поседује и
чува;
5.фотографише
и
снима
предмете
инспекцијског надзора;

31. Март 2016. године

6. предузме друге радње ради утврђивања
чињеничног стања, према Закону о инспекцијском
надзору.
Члан 31.

Надзирани субјекат обавезан је да инспектору,
односно комуналном полицајцу, омогући несметано
вршење послова и несметан приступ објекту, средству
или особљу који су у вези са обављањем делатности
на некатегорисаном путу, стави на увид тражену
документацију од стране инспектора, односно
комуналног полицајаца и да у року који одреди
инспектор, односно комунални полицајац достави
потребне податке и поступи по налогу инспектора,
односно комуналног полицајца.
Надзирани субјекат је обавезан да се на захтев
инспектора, усмено или писмено изјасни о предмету
инспекцијског надзора, као и да поштује интегритет и
службено својство инспектора.
Члан 32.

Надзирани субјекат може доставити
инспекцији извештај о самопровери испуњености
захтева из контролне листе и самопроцени ризика, које
је спровео сагласно садржини контролне листе и
правилима о процени ризика. Уз овај извештај,
надзирани субјекат инспекцији прилаже и
одговарајућу документацију, односно други материјал
(фотографије и сл.) којима се поткрепљују налази из
извештаја.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.

Новчаном казном у фиксном износу од
60.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
1. поступи супротно одредбама члана 5. став
2.и став 3. ове одлуке;
2. поступи супротно одредбама члана 8. ове
одлуке;
3. поступи супротно одредбама члана 9. ове
одлуке;
4. изводи радове на некатегорисаном путу без
сагласности Управљача пута (члан 12.);
5. поступи супротно одредбама члана 13. ове
одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 14. ове
одлуке;
7. поступи супротно одредбама члана 15. став
1., став 2. и став 5. ове одлуке;
8. поступи супротно одредбама члана 16. став
4. и став 5. ове одлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 17. став
1. ове одлуке;
10. поступи супротно одредбама члана 18. ове
одлуке;
11. поступи супротно одредбама члана 20.
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став 2. ове одлуке;
12. поступи супротно одредбама члана 21.
став 5. ове одлуке;
13. поступи супротно одредбама члана 25.
одлуке;
14. поступи супротно одредбама члана 31.
одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00
динара и одговорно лице у правном лицу.
Члан 34.

Новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник
ако:
1. поступи супротно одредбама члана 5. став
2. и став 3.ове одлуке;
2. поступи супротно одредбама члана 8. ове
одлуке;
3. поступи супротно одредбама члана 9. ове
одлуке;
4. изводи радове на некатегорисаном путу без
сагласности Управљача пута (члан 12.);
5. поступи супротно одредбама члана 13. ове
одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 14. ове
одлуке;
7. поступи супротно одредбама члана 15. став
1., став 2. и став 5. ове одлуке;
8. поступи супротно одредбама члана 17. став
1. ове одлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 18. ове
одлуке;
10. поступи супротно одредбама члана 20.
став 2. ове одлуке;
11. поступи супротно одредбама члана 21.
став 5. ове одлуке;
12. поступи супротно одредбама члана 25.
одлуке;
13. поступи супротно одредбама члана 31.
одлуке;
Члан 35.

Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице
ако:
1. поступи супротно одредбама члана 8. ове
одлуке;
2. изводи радове на некатегорисаном путу без
сагласности Управљача пута (члан12.);
3. поступи супротно одредбама члана 13. ове
одлуке;
4. поступи супротно одредбама члана 14. ове
одлуке;
5. поступи супротно одредбама члана 15. став
2. и став 5. ове одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 17. став
1. ове одлуке;
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7. поступи супротно одредбама члана 18. ове
одлуке;
8. поступи супротно одредбама члана 25.
одлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 31.
одлуке;
Х ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.

Овлашћења инспектора ради утврђивања
чињеница из члана 30. ове Одлуке (увид у личну или
другу јавну исправу са фотографијом која је подобна
да се идентификују сведоци и физичка лица затечена
на месту надзора),примењиваће се од 29. априла 2016.
године, у складу са одредбама члана 70. Закона о
инспекцијском надзору („Службени гласник РС“,бр.
36/15).
Члан 37.

Одредбе члана 32. ове Одлуке, примењиваће
се од 29. априла 2016. године, у складу са одредбама
члана 70. Закона о инспекцијском надзору („Службени
гласник РС“,бр. 36/15).
Члан 38.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 94. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.
68/15), члана3., члана 14. став 5., члана 20. и члана 21.
Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр.
36/15), члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и
83/14 -др. закон), члана 7., члана 9. и члана 16. Закона о
комуналној полицији („Сл. гласник РС“, бр. 51/09),
члана 39. став 2. и 3. Закона о прекршајима („Сл.
гласник РС„ бр. 65/13 и 13/16) и члана 39. и члана
98.став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 31.03.2016.
године, донела је

ОДЛУКУ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
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I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређују се ближи услови које
треба да испуни превозник, карактеристике и обележја
такси возила и начин обављања такси превоза путника
на територији града Панчева (У даљем тексту: Град).
Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој одлуци
имају следећа значења:
1. ТАКСИ ПРЕВОЗ - је ванлинијски превоз
путника који се обавља путничким возилом, које
испуњава услове прописане Законом о превозу
путника у друмском саобраћају ( у даљем тексту:
Закон) и овом одлуком;
2. ПРЕВОЗНИК - је правно лице или
предузетник чија је претежна делатност такси превоз и
који су за обављање те делатности регистровани у
Агенцији за привредне регистре, у складу са законом
којим се уређује регистрација привредних субјеката;
3. ТАКСИ ВОЗАЧ - је физичко лице које
управља такси возилом и обавља такси превоз, као
предузетник или као запослени код предузеника или
правног лица, у складу са законом и одредбама ове
одлуке;
4. ТАКСИ ДОЗВОЛА -је идентификациона
исправа, коју такси возач носи са собом приликом
обављања делатности и коју је дужан да покаже на
захтев овлашћеног лица и која садржи пословно име
правног лица или предузетника, број, име и презиме
такси возача, статус такси возача (предузетник или
запослени), јединствени матични број такси возача
(ЈМБГ), адресу и фотографију;
5. ТАКСИ ВОЗИЛО - је фабрички
произведено путничко возило које има највише 5
седишта рачунајући и
седиште возача и најмање
четворо врата, а које испуњава услове утврђене
Законом и овом одлуком;
6. КРОВНА ОЗНАКА - је такси табла, која
садржи натпис „ТАХI“, која се налази на крову такси
возила за време обављања такси превоза, која је са обе
стране истог изгледа и опремљена уређајем са
осветљењем и садржи податке, у складу са овом
одлуком;
7. РЕКЛАМНИ ПАНО - је конструкција
која може бити постављена на крову такси возила,
тако да не заклања кровну ознаку, a за коју је
превозник
прибавио
сертификат
овлашћене
институције да не угрожава безбедност саобраћаја;
8. ПУТНИК - је лице које користи услугу
такси превоза, у смислу ове одлуке;
9. ТАКСИ ТАРИФА – је скуп јединичних
цена за старт, пређени километар и време чекања, које
су учитане у мерни инструмент;
10. ТАКСИМЕТАР - је мерило које
непрекидно, за време вожње или заустављања у току
вожње, аутоматски израчунава и показује цену вожње,
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у зависности од пређеног пута и укупног трајања
вожње;
11. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ (у даљем
тексту:ТС) - је место на јавној саобраћајној или другој
посебно уређеној површини које је одређено и уређено
за пристајање такси возила, чекање и пријем путника и
које је обележено саобраћајном сигнализацијом,
сходно прописима којима се уређује безбедност
саобраћаја на јавним путевима (ТС, могу бити: стална
и привремена);
12. АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ - је
основна организациона јединица Градске управе града
Панчева надлежна
за послове саобраћаја (у
даљем тексту: Агенција);
13. УПРАВЉАЧ ПУТА – је ЈП „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“, Панчево којем је
поверено управљање општинским путевима на
подручју Града, улицама и некатегорисаним путевима
на подручју насељеног места Панчева и
некатегорисаним путевима између насељених места
на територији Града, као и ЈКП која су основана за
обављање комуналних делатности у насељеним
местима на територији Града ( у даљем тексту:
Управљач пута);
14. НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ – је правно
лице, предузетник и физичко лице, организациони
облик преко кога
физичко или правно лице
обаља делатност или врши активност за кога не
постоји обавеза регистрације, као и
субјект са
јавним овлашћењима у складу са законом, чије
пословање и поступање се надзире.
15. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ- је инспектор за
саобраћај и путеве, комунални полицајац и радник
МУП-а
16. КОНТРОЛНА ЛИСТА - је документ
који садржи списак приоритетних питања провере и
других радњи за које је инспекција овлашћена,
одређених према тежини могућих штетних последица
у одређеној области сагласно правилима о процени
ризика и предмет и обим провере;
17. ВЕРОДОСТОЈНА ИСПРАВА – је јавна
исправа којом се доказује извршење прекршаја.
Члан 3.

У оквиру петогодишњег планирања потреба у
јавном превозу путника на територији Града,
планирају се потребе за такси превозом и доноси се
Програм потреба за такси превозом (у даљем
тексту:Програм), у складу са Законом.
Програм из става 1. овог члана доноси се у
складу са саобраћајно-техничким условима који се
дефинишу у петогодишњем периоду, а на основу
карактеристика превозних захтева-вожњи и стања
техничког регулисања саобраћаја на територији Града.
Програмом из става 1. се дефинише
организовање такси превоза у оквиру којег се одређује
оптималан број такси возила.
Градско веће Града (у даљем тексту: Градско
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веће) доноси Програм из става 1. овог члана, који
садржи број такси возила чијим радом се задовољавају
потребе за овом врстом превоза.
Предлог Програма из става 1. овог члана
припрема Агенција, у сарадњи са овлашћеним
представницима такси превозника.
Члан 4.

Такси превоз може обављати такси превозник
који је власник, односно прималац лизинга најмање
једног регистрованог путничког возила.
Прималац лизинга мора бити уписан у
саобраћајну дозволу као корисник возила.
Члан 5.

Захтев за издавање одобрења за обављање
такси превоза са потребним доказима, правно и
физичко лице подноси Агенцији, а за физичко лице
запослено у правном лицу или код предузетника,
захтев подноси послодавац.
II ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ
ПРЕВОЗА
Члан 6.

Такси превоз се обавља на основу одобрења
за обављање такси превоза.
Одобрење за обављање такси превоза, издаје
Агенција правном лицу и предузетнику, чија је
претежна делатност такси превоз и који су за
обављање те делатности регистровани у Агенцији за
привредне регистре, у складу са Законом којим се
уређује регистрација привредних субјеката.
Члан 7.

Такси превозник може да почне са радом,
односно да обавља такси превоз, када поред Законом
утврђених услова, испуни и услове утврђене овом
одлуком.
2.1. ПРЕДУЗЕТНИК
Члан 8.

За обављање такси превоза предузетник,
поред услова прописаних Законом, мора да испуни и
следеће услове:
1) да је регистрован за обављање такси
превоза као претежне делатности, у складу са Законом
и овом одлуком;
2) да поседује возачку дозволу „Б“ категорије
најмање 3 године (не укључујући пробни период);
3) да поседује Сертификат о положеном
испиту о познавању територије Града и прописа из
области саобраћаја;
4) да поседује лекарско уверење о
способности возача за управљање возилом којим се
обавља такси превоз, које није старије од 3 године;
5) да је власник, односно прималац лизинга
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најмање једног регистрованог путничког возила;
6) да му правоснажном судском одлуком није
забрањено обављање такси превоза, односно да му
правоснажном пресудом о прекршају није изречена
заштитна мера забране обављања такси превоза, док
трају правне последице осуде, односно мере, што се
доказује уверењем, односно потврдом, које није
старије од 30 дана;
7) да поседује уверење, односно потврду
Полицијске управе да му није изречена заштитна мера,
односно мера безбедности забране управљања
моторним возилом, док трају правне последице осуде,
односно мере, које није старије од 30 дана;
8) да није правоснажно осуђиван на казну
затвора дужу од две године за кривично дело против
живота и тела, против полне слободе, против
безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира;
9) да постоји слободно место за такси возило,
у складу са Програмом;
10) да има уговор о раду закључен са
запосленим такси возачем, који испуњава услове
прописане овом одлуком.
11) да има пријаву на обавезно социјално
осигурање (образац М) за запосленог такси возача;
12) да има пребивалиште на територији
Града;
13) да поседује потврду
Агенције о
погодности такси возила за обављање такси превоза;
14) да путничко возило које поседује
испуњава услове, прописане Законом и овом одлуком.
2.2. ПРАВНО ЛИЦЕ
Члан 9.

За обављање такси превоза правно лице,
поред услова прописаних Законом, мора да испуни и
следеће услове:
1. да је регистровано за обављање такси
превоза као претежне делатности, у складу са Законом
и овом одлуком;
2. да има седиште на територији Града;
3. да је власник, односно прималац лизинга
најмање једног регистрованог путничког возила;
4. да му правоснажном судском одлуком није
забрањено обављање такси превоза, односно да му
правоснажном пресудом о прекршају није изречена
заштитна мера забране обављања такси превоза, док
трају правне последице осуде, односно мере, што се
доказује уверењем, односно потврдом, које није
старије од 30 дана;
5. да има уговор о раду закључен са
запосленим такси возачем, који испуњава услове
прописане овом одлуком:
6. да има пријаву на обавезно социјално
осигурање (образац М) за запосленог такси возача;
7. да постоји слободно место за такси возило,
у складу са Програмом.
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Члан 10.

Правно лице које је регистровано за
обављање делатности такси превоза, које испуњава
услове прописане Законом и овом одлуком, обавезан је
да на почетку сваке календарске године, закључно са
15 јануаром, Агенцији достави:
1.уверење, односно потврду да му
правоснажном судском одлуком није забрањено
обављање такси превоза, односно да му
правоснажном пресудом о прекршају није изречена
заштитна мера забаране обављања такси превоза, док
трају правне последице осуде, односно мере, које није
старије од 30 дана;
2.списак возила која су обухваћена
Програмом, а која испуњавају услове у складу са овом
одлуком;
3.уверење
Секратаријата
за
пореску
администрацију којим доказује да нема дуговања по
основу изворних прихода Града;
4.доказ о уплати локалне комуналне таксе за
коришћење ТС по такси возилу за текућу годину.
Агенција доноси решење којим утврђује да је
правно лице уплатило локалну комуналну таксу за
коришћење ТС по такси возилу за текућу годину и
доставља га
Секратаријату за пореску
администрацију
2.3. ТАКСИ ВОЗАЧ
Члан 11.

Такси возач као предузетник или као запослен
код предузетника или правног лица, мора да испуни
услове прописане овом одлуком и то:
1. да поседује возачку дозволу „Б“ категорије
најмање 3 године (не укључујући пробни период);
2. да има Сертификат о положеном испиту о
познавању територије Града и прописа из области
саобраћаја;
3. да поседује лекарско уверење за такси
превоз, које није старије од 3 године;
4. да поседује уверење, односно потврду
Полицијске управе, да му није изречена заштитна
мера, односно мера безбедности забране управљања
моторним возилом, док трају правне последице осуде,
односно мере ,које није старије од 30 дана;
5. да му правоснажном судском одлуком није
забрањено обављање такси превоза, односно да му
правоснажном пресудом о прекршају није изречена
заштитна мера забране обављања такси превоза, док
трају правне последице осуде, односно мере, што се
доказује уверењем, односно потврдом, које није
старије од 30 дана;
6. да није правоснажно осуђиван на казну
затвора дужу од две године за кривично дело против
живота и тела, против полне слободе, против
безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира;
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7. да има пребивалиште на територији Града;
8. да има закључен уговор о раду са
послодавцем и пријаву на обавезно
социјално
осигурање;
2.4. ТАКСИ ВОЗИЛО
Члан 12.

Путничко возило за обављање такси превоза,
поред општих услова прописаних Законом, мора да
испуњава и следеће услове:
1. да је фабрички произведено са највише пет
седишта рачунајући и седиште возача и најмање
четворо врата;
2. да је технички исправно, у складу са
прописима;
3. да има регистарску ознаку територије
Града, која садржи латинична слова „TX“ на задње две
позиције;
4. да поседује полису осигурања путника од
последица несрећног случаја у јавном превозу;
5. да има таксиметар који мора бити
исправан, баждарен на важећу тарифу, пломбиран,
постављен тако да износ који откуцава буде видљив
корисницима превоза и да се укључењем истог, светло
на кровној ознаци „TAXI“, искључује;
6. да је опремљено инсталацијом за
осветљење кровне ознаке;
7. да има на видном месту истакнут
идентификациони картон такси возача;
8. да је без оштећења и чисто;
9. да на крову има кровну ознаку „TAXI“ која
је са обе стране истог изгледа;
10. да од овлашћене институције прибави
Сертификат за рекламни пано, да исти не угрожава
безбедност саобраћаја;
11. да има противпожарни апарат сервисиран,
у складу са Законом;
12. да има исправан систем за грејање и
хлађење (клима уређај);
13. да такси возило испуњава услове у
погледу границе издувне емисије;
14. да се у такси возилу налази одобрење
Агенције за обављање такси превоза;
15. да се у такси возилу налази блок рачун,
потписан и оверен печатом превозника;
16. да поседује План Града или навигациони
уређај.
III
ИСПИТИВАЊЕ
ПОГОДНОСТИ
ТАКСИ
ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 13.

Испитивање погодности путничког возила за
обављање такси превоза врши Комисија за
испитивање погодности такси возила за обављање
такси превоза (у даљем тексту: Комисија), на основу
упута, издатог од стране Агенције.
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Градско веће на предлог Агенције образује
Комисију која има: председника, два члана и њихове
заменике.
Комисија,
приликом
испитивања
погодности возила за обављање такси превоза,
утврђује испуњеност услова прописаних овом
одлуком и Правилником о испитивању погодности
такси возила за обављање такси превоза, који доноси
Градско веће, у сарадњи са овлашћеним
представницима такси превозника.
Агенција, на основу записника Комисије,
издаје потврду о погодности такси
возила за
обављање такси превоза ( у даљем тексту: Потврда о
погодности такси возила) и о издатим потврдама води
регистар.
Рок важења потврде о погодности такси
возила почиње да тече даном издавања потврде о
погодности такси возила и важи годину дана.
Превозник је обавезан да једном годишње
изврши испитивање погодности такси возила,
најкасније даном истека важности потврде о
погодности такси возила, у складу са одредбама ове
одлуке.
Агенција по пријему захтева превозника за
продужење важења такси дозволе одређује: датум,
место и време прегледа погодности такси возила,
издаје упут превознику за Комисију, која ће извршити
преглед возила.
Када се врши замена такси возила, којим се
обављао такси превоз, за ново возило које је у
власништву превозника, чија је регистарска ознака
територија Града а која не садржи латична слова „ТХ“
на задње две позиције, издаје се привремена потврда о
погодности такси возила, са роком важења до 15 дана,
односно до пререгистрације возила на регистарску
ознаку која садржи латинична слова „ТХ“ на задње
две позиције.
По извршеној пререгистрацији возила на
регистарску ознаку која садржи латична слова „ТХ“
на задње две позиције, превозник је у обавези да
Агенцији достави нову саобраћајну дозволу и
привремену потврду о погодности такси возила, ради
продужења важности потврде.
Агенција ће извршити продужење важности
потврде о погодности такси возила, са роком важења
од годину дана, од дана издавања привремене потврде.
Агенција ће извршити продужење важења
такси дозволе превознику, након приложене потврде о
погодности такси возила, уз осталу потребну важећу
документацију .
IVСЕРТИФИКАТ О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ О
ПОЗНАВАЊУ
ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА
И
ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА
Члан 14.

Кандидат за такси возача обавезан је да
положи испит о познавању територије Града и
прописа из области саобраћаја ( у даљем тексту:
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Испит).
Испит се полаже пред Комисијом за полагање
испита о познавању територије Града и прописа из
области саобраћаја (у даљем тексту: Комисија за
полагање испита), коју именује Градско веће .
Комисија за полагање испита је састављена
од: председника, два члана и секретара, који имају
своје заменике.
Градско веће на предлог Агенције доноси
Правилник о програму и начину полагања испита за
обављање такси превоза.
Правилник о програму и начину полагања
испита садржи програм за полагање испита, начин
полагања испита, динамику заказивања испита и друга
питања.
Кандидату који је положио испит издаје се
Сертификат о положеном испиту о познавању
територије Града и прописа из области саобраћаја.
Административно-стручне
и
техничке
послове за потребе Комисије за полагање испита,
обавља Агенција.
V ОДОБРЕЊЕ
ПРЕВОЗА

ЗА

ОБАВЉАЊЕ

ТАКСИ

Члан 15.

Одобрење за обављање такси превоза на
територији Града, којим се утврђује испуњеност
услова за обављање такси превоза издаје Агенција, у
форми решења и о издатим одобрењима за обављање
такси превоза, води посебну евиденцију.
Захтев за издавање одобрења за обављање
такси превоза са потребним доказима правно лице,
односно предузетник подноси Агенцији.
Захтев за издавање одобрења за обављање
такси превоза за лице запослено у правном лицу или
код предузетника подноси послодавац.
Агенција, на основу решења Агенције за
привредне регистре о упису у Регистар привредних
субјеката правног лица или предузетника за обављање
делатности такси превоза, издаје одобрење за
обављање такси превоза и издаје такси исправе, о
којима води посебан регистар.
Пре издавања одобрења за обављање такси
превоза и издавања такси исправа, превозник је
обавезан да Агенцији достави: доказ о уплати локалне
комуналне таксе за коришћење ТС по такси возилу за
период за који се издаје такси дозвола, доказ о уплати
градске административне таксе за издавање или
продужење важења такси дозволе и уверење
Секретаријата за пореску администрацију којим
доказује да нема дуговања по основу изворних
прихода Града.
Агенција, након издавања решења којим
одобрава обављање такси превоза, доноси решење
којим утврђује да је превозник уплатио локалну
комуналну таксу за коришћење ТС по такси возилу за
наредни период од годину дана, од дана издавања
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такси дозволе и доставља га Секратријату за пореску
администрацију.
VI ТАКСИ ИСПРАВЕ
Члан 16.

Такси исправе су:
1. такси дозвола;
2. идентификациони картон;
3. потврда о погодности такси возила.
Члан 17.

1) Такси дозвола је идентификациона
исправа коју такси возач носи са собом приликом
обављања такси превоза и у обавези је да исту покаже,
на захтев овлашћеног лица.
Такси дозвола садржи:
1. грб Града;
2. пословно име правног лица, односно
предузетника;
3. број такси дозволе;
4. име и презиме такси возача;
5. статус такси возача (предузетник или
запослени);
6. ЈМБГ такси возача;
7. адресу и фотографију такси возача;
8. рок важења такси дозволе;
9. потпис и печат овлашћеног лица надлежног
за издавање.
Такси дозвола важи годину дана од дана
издавања, уз могућност њеног продужења.
Члан 18.

2) Идентификациони картон је исправа,
која се поставља на средини горњег дела инструмент
табле, тако да су подаци о такси возачу видљиви
путнику приликом вожње и садржи:
1.грб Града;
2.пословно име правног лица, односно
предузетника;
3.број такси дозволе;
4.име и презиме такси возача ;
5.статус такси возача (предузетник или
запослени);
6.фотографију такси возача.
Члан 19.

3) Потврда о погодности такси возила,
служи као доказ да возило испуњава услове за
обављање такси превоза, који су прописани овом
одлуком.
Потврда о погодности такси возила садржи:
1. регистарску ознаку возила;
2. марку и тип возила;
3. име и презиме власника, односно
корисника возила;
4. рок важења потврде о погодности
такси возила.
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Члан 20.

Превозник је обавезан да:
1. сваку промену података коју садржи такси
дозвола и идентификациони картон, у смислу ове
одлуке писаним путем пријави Агенцији, у року од 8
дана од дана настале промене;
2. сваку промену која се односи на такси
возило писаним путем пријави Агенцији, у року од 8
дана од дана настале промене;
3. у случају привременог, односно трајног
престанка обављања делатности такси превоза,
писаним путем обавести Агенцију у року од 8 дана,
од дана подношења захтева Агенцији за привредне
регистре и врати такси дозволу Агенцији;
4. у року од 8 дана по правоснажности
решења Агенције за привредне регистре о брисању из
Регистра привредних субјеката донетом по сили
закона,
Агенцији
врати
такси
дозволу,
идентификациони картон и потврду о погодности
такси возила;
5. једном годишње изврши испитивање
погодности возила за обављање такси превоза,
најкасније даном истека важности потврде о
погодности такси возила, у складу са одредбама ове
одлуке.
Члан 21.

Правна лица, односно предузетници који
обављају такси превоз могу на бочним странама
путничког возила којим се обавља такси превоз,
исписати натпис са пословним именом и бројем
телефона, бројевима, словима и бојом која се битно
разликује од основне боје возила, а може имати и
његов знак који ужива заштиту, у складу са Законом
којим се уређују жигови
Кровна
ознака
„TAXI“
служи
за
идентификацију возила, да то возило обавља такси
превоз.
Кровна ознака такси возила правног лица,
односно чланова удружења, поред натписа „TAXI“
садржи и назив правног лица, односно удружења.
Такси возач је у обавези да светло на кровној
ознаци „TAXI“ буде укључено, када је такси возило
слободно.
VII ПРОДУЖЕЊЕ
ДОЗВОЛЕ

РОКА

ВАЖЕЊА

ТАКСИ

Члан 22.

Продужење рока важења такси дозволе врши
Агенција, доношењем решења.
Поступак продужења рока важења такси
дозволе може се започети 30 дана пре истека њене
важности.
Члан 23.

Предузетник као такси возач, уз захтев за
продужење рока важења такси дозволе, обавезан је да
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приложи:
1. такси дозволу и фотокопију такси дозволе;
2. фотокопију личне карте или очитану личну
карту;
3. фотокопију важећег лекарског уверења за
такси превоз, које није старије од 3 године;
4. фотокопију возачке дозволе;
5. фотокопију саобраћајне дозволе или очитану
саобраћајну дозволу;
6. фотокопију полисе осигурања путника од
последица несрећног случаја у
јавном
превозу;
7. фотокопију важећег ценовника овереног
сопственим печатом (верно оргиналу);
8. фотокопију важеће потврде о прегледу
противпожарног апарата;
9. фотокопију важеће потврде о баждарењу и
пломбирању таксиметра;
10. уверење односно потврду Полицијске управе,
да није изречена заштитна мера, односно
мера безбедности забране управљања
моторним возилом, док трају правне
последице осуде, које није старије од 30 дана;
11. уверење, односно потврду да правоснажном
судском одлуком није забрањено обављање
такси превоза, односно да правоснажном
пресудом о прекршају није изречена
заштитна мера забране обављања такси
превоза, док трају правне последице осуде,
односно мере, које није старије од 30 дана;
12. уверење, односно потврду да није
правоснажно осуђиван на казну затвора дужу
од 2 године за кривично дело против живота и
тела, против полне слободе, против
безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и
мира;
13. две фотографије (у случају замене обрасца
такси дозволе);
14. доказ о уплати локалне комуналне таксе за
коришћење ТС по такси возилу, за период за
који се издаје такси дозвола;
15. уверење
Секретаријата
за
пореску
администрацију којим доказује да нема
дуговања по основу изворних прихода Града;
16. доказ о уплати градске административне
таксе за издавање или продужење важења
такси дозволе;
17. фотокопију потврде о погодности такси
возила;
18. потврду о кровној ознаци.
Након продужења рока важења такси дозволе,
Агенција доноси решење којим утврђује да је
предузетник као такси возач, уплатио локалну
комуналну таксу за коришћење ТС по такси возилу за
наредни период од годину дана, од дана продужења
рока важења такси дозволе и доставља га
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Секратаријату за пореску администарцију.
Члан 24.

Предузетник приликом замене возила за
обављање такси превоза, када је потребно извршити
само испитивање погодности возила за такси превоз,
обавезан је да уз попуњен захтев приложи и:
1. фотокопију такси дозволе;
2. фотокопију личне карте или очитану личну
карту;
3. доказ о одјави возила које се замењује;
4. фотокопију саобраћајне дозволе или очитану
саобраћајну дозволу, новог возила;
5. фотокопију полисе осигурања путника од
последица несрећног случаја у јавном
превозу;
6. фотокопију важећег ценовника оверену
сопственим печатом (верно оргиналу);
7. фотокопију важеће потврде о прегледу
противпожарног апарата;
8. фотокопију важеће потврде о баждарењу и
пломбирању таксиметра;
9. потврду о кровној ознаци.
Члан 25.

Правно лице приликом замене возила за
обављање такси превоза, када је потребно извршити
само испитивање погодности возила за такси превоз,
обавезан је да уз попуњен захтев приложи и:
1. доказ о одјави возила које се замењује;
2. фотокопију саобраћајне дозволе или
очитану саобраћајну дозволу, новог возила;
3. фотокопију полисе осигурања путника од
последица несрећног случаја у јавном превозу;
4. фотокопију важећег ценовника оверену
сопственим печатом (верно оргиналу);
5. фотокопију важеће потврде о прегледу
противпожарног апарата;
6. фотокопију важеће потврде о баждарењу и
пломбирању таксиметра;
7. потврду о кровној ознаци.
Члан 26.

Правно лице, односно предузетник, уз захтев
за продужење важења такси дозволе за запосленог
такси возача, обавезан је да приложи и:
1. такси дозволу;
2. фотокопију такси дозволе;
3. фотокопију личне карте или очитану личну
карту;
4. фотокопију важећег лекарског уверења за
такси превоз, које није старије од 3 године;
5. фотокопију возачке дозволе;
6. уверење, односно потврду Полицијске
управе, да није изречена заштитна мера, односно мера
безбедности забране управљања моторним возилом,
док трају правне последице осуде, које није старије од
30 дана;
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7.
уверење,
односно
потврду
да
правоснажном судском одлуком није забрањено
обављање такси превоза, односно да правоснажном
пресудом о прекршају није изречена заштитна мера
забране обављања такси превоза, док трају правне
последице осуде, односно мере, које није старије од
30 дана;
8. уверење, односно потврду да није
правоснажно осуђиван на казну затвора дужу од 2
године а кривично дело против живота и тела, против
полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и
јавног реда и мира;
9. фотокопију уговора о раду;
10. фотокопију пријаве на обавезно социјално
осигурање, које није старије од 30 дана;
11. две фотографије (у случају замене обрасца
такси дозволе);
12. доказ о уплати локалне комуналне таксе
правног лица, односно предузетника за коришћење ТС
по такси возилу за период за који се издаје такси
дозвола;
13.уверење Секретаријата за пореску
администрацију којим доказује да нема дуговања по
основу изворних прихода Града;
14. доказ о уплати градске административне
таксе, за издавање такси дозволе.
По пријему захтева за лице запослено као
такси возач у правном лицу, односно код
предузетника, издаје се потврда да је започет поступак
продужења важења такси дозволе, који мора бити
окончан за највише 7 дана, од дана подношења
захтева.
VIII ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ (ТС)
Члан 27.

ТС могу да буду стална и привремена.
Стална ТС се користе за организовано
обављање такси превоза, односно за укрцавање и
искрцавање путника и пријем позива из диспечерског
центра.
Привремена ТС се користе за време
одржавања сајмова, пијаца, већих спортских и
културних манифестација и значајних скупова.
ТС се обележава хоризонталном и
вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје
обележава се простор за стајање такси возила, у
складу са Правилником о обележавању места за
паркирање, у оквиру ТС уписује се натпис „TAXI“
жутом бојом.
На почетку ТС поставља се вертикални
саобраћајни знак (II-34) „Забрањено заустављање и
паркирање возила“ са допунском таблом „Осим за
ТАХI возила“, и саобраћајни знак (III-32)
„Паркиралиште“ са допунском таблом „ТАХI“.
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Члан 28.

На ТС са подужним местима за паркирање
такси возила, возила се паркирају према редоследу
доласка возила.
На ТС могу се заустављати и паркирати само
возила којима се обавља делатност такси превоза и
која су обележена, у складу са овом одлуком.
Такси возила се паркирају на ТС, само у
оквиру обележених места.
За време стајања такси возила на ТС, такси
возач је обавезан да се налази у возилу или поред
возила.
На ТС забрањено је стајање и чекање такси
возила када је путник у возилу, односно чекање
других путника.
Такси возачи морају паркирати такси возила
за време обављања такси превоза, само на ТС.
Члан 29.

Локацију и број ТС на саобраћајним
површинама одређује Агенција, у сарадњи са
управљачем пута.
За отварање нових ТС и промену броја места
на ТС, Агенција решењем налаже управљачу пута да
изради саобраћајни пројекат за ТС, на који Агенција
даје сагласност.
О уређењу и одржавању ТС, стара се
управљач пута.
IX НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 30.

Такси возач обавезан је да прихвати вожњу до
захтеваног одредишта:
1. са ТС;
2. на телефонски позив одласком на
назначену адресу;
3. и заустављањем такси возила на коловозу
од стране корисника такси услуге;
Такси возач је обавезан да заустављање такси
возила на коловозу ради укрцавања корисника такси
услуге, изврши у складу са прописима о безбедности
саобраћаја на путевима.
Такси возач не може користити аутобуска
стајалишта, која су одређена прописима Града за
међумесни превоз путника.
Члан 31.

Такси превоз започиње уласком путника у
такси возило.
Путник може одбити улазак у такси возило
наручено путем телефонског позива или путем
диспечерског центра, ако основано посумња да је
такси возач:
1. под утицајем алкохола или опојних дрога;
2. ако је неуредан;
3. ако је унутрашњост такси возила запрљана;
4. ако такси возило не поседује обавезна
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обележја такси превоза.
Такси возач обавезан је да такси превоз обави
трасом коју путник одреди, односно најкраћим путем
до одредишта путника, у складу са важећим режимом
саобраћаја.
Члан 32.

Такси возач обавезан је да за време обаљања
такси превоза буде уредан: не сме бити одевен у кратке
панталоне, шортс, мајицу без рукава и без адекватне
обуће.
Члан 33.

Такси возач обавезан је да:
1. прими у такси возило сваког путника са
ручним пртљагом у границама расположивих места за
седење, а лични пртљаг путника у оквиру простора
намењеног за смештај пртљага;
2. прими слепе, слабовиде и друге особе са
инвалидитетом које се крећу уз помоћ пса водича, као
и пса водича;
3. по завршетку превоза путника прегледа
такси возило, а са нађеним стварима поступи у складу
са Законом;
4. за време обављања такси превоза према
путницима опходи са дужном пажњом и
предусретљивошћу.
Такси возилом се не могу превозити:
1. деца до шест година старости, без
пунолетног пратиоца;
2. лица под утицајем алкохола или опојних
дрога, лица оболела од заразних болести, кућни
љубимци, ако постоје и други оправдани разлози, без
пристанка такси возача.
Такси возач обавезан је да при превозу деце
поштује одредбе прописа о безбедности саобраћаја,
којима се регулише превоз деце у моторном возилу.
Члан 34.

У такси возилу којим се обавља такси превоз,
за кориснике превоза на видном месту мора да се
налази:
1. пломбиран и баждарен таксиметар на
важећу тарифу;
2. оверен ценовник;
3. идентификациони картон такси возача.
У такси возилу којим се обавља такси превоз,
мора се налазити и следећа важећа документација:
1.одобрење Агенције, прописано овом
одлуком;
2. решење о регистрацији делатности из
Агенције за привредне регистре;
3. такси дозвола;
4. потврда о погодности возила за такси
превоз;
5. потврда о прегледу противпожарног
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апарата;
6. потврда о баждарењу и пломбирању
таксиметра на важећу тарифу;
7. полиса осигурања путника од последица
несрећног случаја у јавном превозу;
8. уговор о раду закључен са послодавцем;
9. пријава на обавезно социјално осигурање;
10. лекарско уверење које није старије од 3
године.
Члан 35.

Такси превоз може да се обавља само на
територији јединице локалне самоуправе за коју такси
превозник има издато важеће одобрење за обављање
такси делатности.
Изузетно, такси превозник може да обави
такси превоз преко или на територији јединице
локалне самоуправе, од које нема издато важеће
одобрење за обављање такси делатности, ако је такси
превоз започет на територији јединице локалне
самоуправе од које такси превозник има издато важеће
одобрење за обављање делатности.
Такси превозник који обави превоз у смислу
става 2. овог члана у обавези је да одмах по обављеном
такси превозу уклони кровну ознаку и не може да
пружа услуге такси превоза на територији јединице
локалне самоуправе, од које нема издато важеће
одобрење за обављање такси делатности.
Члан 36.

Правна лица, односно предузетници не могу
било којом својом радњом која се односи на уступање
на коришћење кровне ознаке са називом „TAXI“,
уступање докумената са својим пословним именом,
уступање такси дозволе, уступање такси возила и др.,
да омогуће другим правним или физичким лицима
која не испуњавају услове прописане законом и овом
одлуком, да обављају такси превоз.
Члан 37.

Такси превоз путника на територији Града не
може бити организован и не може се обављати као
линијски превоз.
Члан 38.

Такси возач обавезан је да уклони сва
обележја такси превоза, када користи возило за
сопствене потребе.
X ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 39.

Скупштина Града, својом одлуком утврђује и
усклађује економски најнижу цену у оквиру такси
тарифе, по којој се такси превоз мора обављати на
територији Града.
Такси тарифа је укупна цена такси превоза,
која је учитана у мерни инструмент, односно
таксиметар и коју чини збир појединачних цена, и то:
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1. за старт такси возила;
2. по пређеном километру;
3. по времену чекања.
Цена превоза образује се на основу износа
који утврди таксиметар као мерни инструмент,
подешен у складу са ценом из става 1. овог члана.
Такси возач је обавезан да наплати цену
превоза у износу који покаже таксиметар, у тренутку
завршетка превоза.
Такси возач је обавезан да за време пружања
услуге такси превоза, за време вожње има укључен
таксиметар, који укључује на почетку вожње, по
уласку путника у такси возило и искључује, након
доласка на одредиште.
Такси возач је обавезан да изда рачун
кориснику услуге такси превоза за обављени превоз
који садржи: датум, релацију или километражу, цену
превоза и који је потписан и оверен печатом
превозника.
У случају да такси возач не укључи
таксиметар на почетку вожње путника или на захтев
путника не изда рачун из претходног става, путник
није у обавези да плати цену такси превоза.
Члан 40.

Ако такси возач није у могућности да заврши
започети такси превоз на територији Града, такси
возачу припада износ, који у моменту превоза покаже
таксиметар умањен за цену старта, уз обавезу
обезбеђивања другог такси возила.
Члан 41.

Такси возач је у обавези да у току превоза, на
захтев путника, прими у возило и друга лица, у оквиру
расположивих места за седење.
Када путник који је примљен у току такси
превоза настави да користи такси возило, место
изласка предходног путника, сматра се местом са кога
је такси возач започео нови такси превоз.
XI ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 42.

Превозник може привремено прекинути
обављање делатности такси превоза.
У току привременог прекида обављања
делатности такси превоза, превозник не може
обављати такси превоз.
Превозник је обавезан да након добијања
решења Агенције за привредне регистре о
привременом прекиду обављања делатности такси
превоза, Агенцији врати такси исправе .
Уз поднесак за враћање такси исправе,
превозник доставља фотокопију решења Агенције за
привредне регистре о привременом прекиду
обављања делатности такси превоза, са доказима о
уплаћеним градским административним таксама.
Агенција издаје потврду о враћању такси
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исправа.
Када превозник настави са обављањем
делатности такси превоза, обавезан је да Агенцији
поднесе захтев за враћање такси исправа. Уз захтев,
превозник подноси фотокопију решења Агенције за
привредне регистре о наставку обављања делатности
такси превоза и доказ о извршеној уплати градских
административних такси.
Члан 43.

Предузетнику престаје важност одобрења за
обављање такси превоза које је издато од стране
Агенције, на основу кога су издате такси исправе, у
следећим случајевима:
1. ако истекне рок важности такси исправа;
2. ако престану да постоје услови из чланова
8. и 12. ове одлуке;
3. ако једном
годишње не изврши
испитивање погодности такси возила за обављање
такси превоза;
4. ако је правоснажном судском пресудом
осуђен по основу увећане наплате за услугу обављања
такси превоза;
5. ако одјави обављање делатности такси
превоза у Агенцији за привредне регистре;
6. и у другим случајевима прописаним
Законом.
Члан 44.

Правном лицу престаје важност одобрења за
обављање такси превоза које је издато од стране
Агенције, на основу кога су издате такси исправе у
следећим случајевима:
1. ако истекне рок важности такси исправа;
2. ако наступе околности које су у супротности
са члановима 9. и 12. ове одлуке;
3. и у другим случајевима прописаним Законом.
Члан 45.

Престанком обављања делатности правном
лицу, односно предузетнику брише се место добијено
на основу Програма.
Правно лице, односно предузетник је
обавезан да након добијања решења Агенције за
привредне регистре о трајном прекиду обављања
делатности такси превоза, Агенцији врати такси
исправе.
Уз захтев Агенцији, за враћање такси исправа
правно лице, односно предузетник доставља
фотокопију решења Агенције за привредне регистре о
трајном прекиду обављања делатности такси превоза,
такси исправе и доказ о уплаћеним градским
административним таксама.
Агенција издаје потврду о враћању такси
исправа.
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XII НАДЗОР
Члан 46.

Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Агенција.
Инспекцијски надзор над применом одредаба
ове одлуке врши основна организациона јединица
Градске управе Града надлежна за инспекцијски
надзор – Секретаријат за инспекцијске послове –
Одељење инспекције за саобраћај и путеве.
Комунално-полицијске послове, којима се
обезбеђује извршење одредаба ове одлуке, обавља
Комунална полиција, у складу са Законом о
комуналној полицији.
Члан 47.

Инспектор за саобраћај и путеве у вршењу
инспекцијског надзора овлашћен је да:
1. врши инспекцијски преглед возила којим се
обавља превоз путника, контролише потребну
документацију превозника, возила и возача ;
2. нареди превезнику да у одређеном року
отклони уочене недостатке и неправилности у раду,
ако превозник обавља превоз супротно одредбама
Закона и ове одлуке;
3. изда прекршајни налог;
4. поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка надлежном органу за прекршаје;
5. искључи возило којим се обавља такси
превоз противно одредбама Закона и ове одлуке,
одреди место паркирања, одузме такси исправе,
саобраћајну дозволу и регистарске таблице, у складу
са Законом, и да без одлагања о предузетој мери
обавести МУП;
6. привремено одузме возило којим се
обавља такси превоз, а које је употребљено за
извршење прекршаја или привредног преступа, до
правоснажног окончања прекршајног, односно
поступка за привредне преступе и изда потврду о
одузимању возила;
7. привремено одузме такси исправе до
отклањања утврђене неправилности и изда потврду о
одузимању такси исправе;
8. специјалним возилом „ПАУК“ уклони
такси возило, у случају да се такси возач не налази
поред или у такси возилу.
Члан 48.

Ако у вршењу инспекцијског надзора
инспектор утврди да лице које нема својство
превозника обавља такси превоз који је Законом
забрањен, обавезан је и овлашћен да искључи
путничко возило, одреди место паркирања и одузме
саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању
од 90 дана, као и да поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка и да о предузетим радњама
обавести МУП.
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XIII
ОВЛАШЋЕЊА
ИНСПЕКТОРА
УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА

РАДИ

Члан 49.

Инспектор је овлашћен да ради утврђивања
чињеница:
1. изврши увид у јавне исправе и податке из
регистара и евиденција које воде надлежни државни
органи, органи аутономне покрајине и органи
јединице локалне самоуправе и други имаоци јавних
овлашћења ако су неопходни за инспекцијски надзор,
а није могао да их прибави по службеној дужности, и
да их копира, у складу са Законом о инспекцијском
надзору;
2. изврши увид у личну или другу јавну
исправу са фотографијом која је подобна да се
идентификују овлашћена лица у надзираном субјекту,
друга запослена или радно ангажована лица, физичка
лица која су надзирани субјекти, сведоци, службена
лица и заинтересована лица, као и физичка лица
затечена на месту надзора;
3. узима писане и усмене изјаве надзираних
субјеката - физичких лица и заступника, односно
овлашћених лица у надзираном субјекту - правном
лицу и других запослених или радно ангажованих
лица, сведока, службених лица и заинтересованих
лица, и да их позива да дају изјаве о питањима од
значаја за инспекцијски надзор;
4. наложи да му се у одређеном року ставе на
увид пословне књиге, општи и појединачни акти,
евиденције, уговори и друга документација
надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор,
а у облику у којем их надзирани субјекат поседује и
чува;
5. фотографише и снима возило које је
предмет инспекцијског надзора;
6. предузме друге радње ради утврђивања
чињеничног стања према овом и посебном закону
Члан 50.

Комунални полицајац поступа у складу са
одредбама Закона о комуналној полицији и другим
важећим прописима из своје надлежности.
Члан 51.

Надзирани субјекат обавезан је да
инспектору за саобраћај и путеве, односно
комуналном полицајцу, омогући несметано вршење
послова и несметан приступ објекту, средству или
особљу који су у вези са обављањем делатности
превоза, стави на увид тражену документацију од
стране инспектора, односно комуналног полицајаца и
да у року који одреди инспектор, односно комунални
полицајац достави потребне податке и поступи по
налогу инспектора, односно комуналног полицајца.
Надзирани субјекат је обавезан да се на захтев
инспектора, усмено или писмено изјасни о предмету
инспекцијског надзора, као и да поштује интегритет и
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службено својство инспектора.
Члан 52.

Надзирани субјекат коме је у вршењу
инспекцијског надзора, возило искључено из
саобраћаја, обавезан је да на месту паркирања које му
је одређено, обезбеди возило и плати трошкове
паркирања.
Забрањено је за време трајања искључења
користити возило, које је у вршењу инспекцијског
надзора искључено из саобраћаја.
Члан 53 .

Надзирани
субјекат може доставити
инспекцији извештај о самопровери испуњености
захтева из контролне листе и самопроцени ризика, које
је спровео сагласно садржини контролне листе и
правилима о процени ризика. Уз овај извештај,
надзирани субјекат инспекцији прилаже и
одговарајућу документацију, односно други материјал
(фотографије и др.) којима се поткрепљују налази из
извештаја.
Члан 54.

Инспектор, односно комунални полицајац
ради остваривања прегледа, има право да на путевима
зауставља возаче возила, осим возила Војске Србије,
хитне помоћи и органа унутрашњих послова.
Заустављање возача возила из става 1. овог
члана врши се истицањем „стоп таблице“ на којој је
исписан текст: „СТОП ИНСПЕКЦИЈА“, односно
„СТОП КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“.
Правно лице, предузетник или физичко лице,
у обавези је да истицањем „стоп таблице“ од стране
инспектора, односно комуналног полицајца, заустави
возило.
Члан 55.

Веродостојна исправа којом се доказује
извршење прекршаја, односно привредног преступа у
смислу Закона и ове одлуке, сматра се и:
1.видео или фото запис на коме се јасно могу
видети: возило којим је извршен прекршај,
регистарске таблице возила и битна обележја превоза,
односно привредног преступа;
2. фотокопија документације у вези са
превозом која се налази у возилу.
XIV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.

Новчаном казном у фиксном износу од
60.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
1. обавља такси превоз а није власник,
односно прималац лизинга најмање једног
регистрованог путничког возила (члан 4. став 1.);
2. обавља такси превоз а не поседује
одобрење за његово обављање (члан 6. став 1.);
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3. обавља такси превоз а не испуњава услове
из члана 9. ове одлуке;
4. поступи супротно одредбама члана 10. ове
одлуке;
5. такси возач запослен у правном лицу не
испуњава услове из члана 11. ове одлуке;
6. путничко возило за обављање такси
превоза не испуњава услове из члана 12. ове одлуке;
7. не изврши испитивање погодности такси
возила најкасније даном истека важности потврде о
погодности такси возила (члан 13. став 5.);
8. обавља такси превоз новим возилом чија
регистарска ознака не садржи латинична слова „ТX“
на задње две позиције, а не поседује привремену
потврде о погодности такси возила (члан 13. став 7.);
9. поступи супротно одредбама члана 13.
став. 8 ове одлуке;
10. поступи супротно одредбама члана 20.
ове одлуке;
11. кровна ознака такси возила није у складу
са одредбама члана 21. став 3. ове одлуке;
12. заустави или паркира возило којим се не
обавља делатност такси превоза, на ТС (члан 28.став
2.);
13. се у такси возилу којим се обавља такси
превоз на видном месту за кориснике превоза, не
налази пломбиран и баждарен таксиметар на важећу
тарифу, оверен ценовник и идентификациони картон
возача који садржи податке из такси дозволе (члан 34.
став 1. тачке 1., 2. и 3. );
14. се у такси возилу којим се обавља такси
превоз не налази важећа документација из члана 34.
став 2. тачке 1., 2., 4., 5., 6., и 7. ове одлуке;
15. обавља такси превоз супротно одредбама
члана 35. ове одлуке;
16. поступи супротно одредбама члана 36. ове
одлуке;
17. такси превоз обавља као линијски превоз
путника (члан 37);
18. поступи супротно одредбама члана 40. ове
одлуке;
19. обавља такси превоз за време
привременог прекида обављања делатности такси
превоза (члан 42. став 2.);
20. Агенцији не врати такси исправе након
добијања решења Агенције за привредне регистре о
трајном прекиду обављања делатности такси превоза
(члан 45. став 2.);
21. поступи супротно одредбама члана 51. ове
одлуке;
22. поступи супротно одредбама члана 52. ове
одлуке;
23. не заустави возило на истакнуту „стоп
таблицу“ од стране инспектора односно комуналног
полицајца (члан 54. став 3.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00
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динара и одговорно лице у правном лицу.
Члан 57.

Новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник
ако:
1. обавља такси превоз а није власник,
односно прималац лизинга најмање једног
регистрованог путничког возила (члан 4. став 1.);
2. обавља такси превоз а не поседује
одобрење за његово обављање (члан 6. став 1.);
3. за обављање такси превоза не испуни
услове из члана 8. ове одлуке;
4. такси возач запослен код предузетника не
испуњава услове из члана 11. ове одлуке;
5. путничко возило за обављање такси
превоза не испуњава услове из члана 12. ове одлуке;
6. не изврши испитивање погодности такси
возила најкасније даном истека важности потврде о
погодности такси возила (члан 13. став 5.);
7. обавља такси превоз новим возилом чија
регистарска ознака не садржи латинична слова „ТX“
на задње две позиције, а не поседује привремену
потврду о погодности такси возила (члан 13. став 7.);
8. поступи супротно одредбама члана 13.
став. 8 ове одлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 20. ове
одлуке;
10. заустави или паркира возило којим се не
обавља делатност такси превоза, на ТС (члан 28.став
2.);
11. се у такси возилу којим се обавља такси
превоз на видном месту за кориснике превоза, не
налази пломбиран и баждарен таксиметар на важећу
тарифу, оверен ценовник и идентификациони картон
такси возача;
12. се у такси возилу којим се обавља такси
превоз не налази важећа документација из члана
34.став 2. тачке 1., 2., 3., 4., 5., 6., и 7. ове одлуке;
13. обавља такси превоз супротно одредбама
члана 35. ове одлуке;
14. поступи супротно одредбама члана 36. ове
одлуке;
15. такси превоз обавља као линијски превоз
путника (члан 37.);
16. поступи супротно одредбама члана 40. ове
одлуке;
17. обавља такси превоз за време
привременог прекида обављања делатности такси
превоза (члан 42. став 2.);
18. Агенцији не врати такси исправе након
добијања решења Агенције за привредне регистре о
трајном прекиду обављања делатности такси превоза
(члан 45. став 2.);
19. поступи супротно одредбама члана 51. ове
одлуке;
20. поступи супротно одредбама члана 52. ове
одлуке;
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21. не заустави возило на истакнуту „стоп
таблицу“ од стране инспектора односно комуналног
полицајца (члан 54. став 3.).
Члан 58.

Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај такси возач
ако:
1. у такси возилу не поседује закључен уговор
о раду са послодавцем и пријаву на обавезно
социјално осигурање (члан 11. тачка 8);
2. поступи супротно одредбама члана 12.
тачке 7. и 8. ове одлуке;
3. светло на кровној ознаци „ТАХI“ није
укључено када је такси возило слободно (члан 21. став
4.);
4. поступи супротно одредбама члана 28.став
3,4,5 и 6 ове одлуке;
5. поступи супротно одредбама члана 30. ове
одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 31. став
3 ове одлуке;
7. поступи супротно одредбама члана 32. ове
одлуке;
8. поступи супротно одредбама члана 33. ове
одлуке;
9. се у такси возилу којим се обавља такси
превоз, не налази важећа документација из члана 34.
став 2. тачке 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. и 10. ове одлуке;
10. обавља такси превоз супротно одредбама
члана 35. ове одлуке;
11. не уклони сва обележја такси превоза када
користи возило за сопствене потребе (члан 38.);
12 поступи супротно одредбама члана 39.
став 4.,5.,6. и 7. ове одлуке;
13. поступи супротно одредбама члана 40. ове
одлуке;
14. поступи супротно одредбама члана 41. ове
одлуке;
15. не заустави возило на истакнуту „стоп
таблицу“ од стране инспектора односно комуналног
полицајца (члан 54. став 3).
Члан 59.

Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице
ако:
1. заустави или паркира возило, на ТС (члан
28.став 2.);
2. поступи супротно одредбама члана 51. ове
одлуке;
3. поступи супротно одредбама члана 52. ове
одлуке;
4. не заустави возило на истакнуту „стоп
таблицу“ од стране инспектора односно комуналног
полицајца (члан 54. став 3).
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ХV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.

Поступак који је започет за издавање
одобрења о испуњености услова за обављање такси
превоза, по коме није донето решење Секретаријата за
привреду и економски развој до дана ступања на снагу
ове одлуке, наставиће се по одредбама ове одлуке.
Члан 61.

Програм из члана 3. став 1 ове Одлуке,
донеће Градско веће у року од 180 дана, од дана
ступања на снагу ове Одлуке на предлог Агенције.
До ступања на снагу Програма из члана 3.
став 1. ове Одлуке, правним лицима и предузетницима
Агенција неће издавати упут о испитивању
погодности путничког возила за обављање такси
превоза, осим у случају замене такси возила којима се
већ обавља такси превоз.
Члан 62.

Овлашћења инспектора ради утврђивања
чињеница из члана 49. тачка 2. ове Одлуке (увид у
личну или другу јавну исправу са фотографијом која је
подобна да се идентификују сведоци и физичка лица
затечена на месту надзора), примењиваће се, од 29.
априла 2016. године, у складу са одредбама члана
70.Закона о инспекцијском надзору („Службени
гласник РС“,бр.36/2015).
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и члановаа 39. и 98 ст.1 Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 31.03. 2016. године донела је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА
ПРИМЕРЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ
СКУПОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о одређивању простора
примерених за одржавање јавних скупова на подручју
града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 24/11) у
члану 4. у ставу 2. брише се алинеја 4.
У истом члану у ставу 3. брише се алинеја 3.“
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Члан 63.

Одредбе члана 53. ове Одлуке, примењиваће
се, од 29. априла 2016. године, у складу са одредбама
члана 70. Закона о инспекцијском надзору („Службени
гласник РС“,бр.36/2015).
Члан 64.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о ванлинијском и ауто-такси превозу
путника („Сл.лист града Панчева“, бр. 5/14 и 7/14техничка грешка).
Члан 65.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 2., 4. и 6. Закона о јавном
окупљању („Службени гласник РС“ број 6/16),
чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др.закон)

На основу чланова 6. и 24. Закона о јавном
окупљању („Службени гласник РС“, број 6/16),
чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 - др.
закон) и чланова 39. и 98 ст. 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“, број 25/15 пречишћен текст), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 31.03. 2016. године донела је

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА НА КОЈИМА
СЕ ЗАБРАЊУЈЕ ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ
Члан 1.

Овом одлуком одређују се простори на
подручју града Панчева на којима се забрањује јавно
окупљање.
Подручје града Панчева обухвата насељена
места Панчево, Банатски Брестовац, Банатско Ново
Село, Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, Качарево,
Омољица и Старчево.
Члан 2.

Простори где је забрањено окупљање су
места на којима, због карактеристике самог места или
његове посебне намене, прети опасност од наступања
угрожавања безбедности људи и имовине, јавног
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здравља, морала, права других или безбедности
Републике Србије.
Под местом из става 1. овог члана, у смислу
ове одлуке, сматра се простор испред здравствене
установе, школе, предшколске установе, као и простор
испред објеката од стратешког и посебног значаја за
одбрану и безбедност Републике Србије.
Окупљање је забрањено на местима на којима
се одржавањем окупљања крше људска и мањинска
права и слободе других, угрожава морал или на
местима која су затворена за јавност.
Члан 3.

Забрањује се јавно окупљање на подручју
града Панчева и то на просторима:
• испред објеката здравствених установа
(објекта хитне помоћи, болница, дома
здравља, здравствених станица, апотека),
• основних
и
средњих
школа
и
високошколских установа,
• предшколских установа,
• испред објеката Министарства унутрашњих
послова,
• испред објеката Војске Републике Србије,
• испред других објеката који су од стратешког
и посебног значаја за одбрану и безбедност
Републике Србије.
Забрањује се јавно окупљање и на местима на
којима се одржавањем окупљања крше људска и
мањинска права и слободе других, угрожава морал
или на местима која су затворена за јавност.
Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14 – др. закон), члана 38. став 1. и члана 42. Закона о
правима пацијената („Службени гласник РС“ број
45/13), члана 15. Закона о јавном здрављу („Службени
гласник РС“ број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 31.03.2016.
године, донела је
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ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
ЗДРАВЉЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Образује се Савет за здравље града Панчева
(у даљем тексту: Савет), у следећем саставу:
1. Јелена Новакoв, представница Градске управе
града Панчева, председница,
2. др Данка Прванов, представница Дома
здравља Панчево, чланица,
3. Душко Бачвански, представник Републичког
фонда за здравствено осигурање - Филијала
за Јужнобанатски округ са седиштем у
Панчеву, члан,
4. др Тодор Вишекруна, представник Опште
болнице Панчево, члан,
5. др Станислав Милошевић, представник
Опште болнице Панчево, члан,
6. Георгије Николић, представник Удружења
дистрофичара Јужнобанатског округа, члан,
7. Mилица Медић, представник Удружења за
борбу против шећерне болести Панчево,
чланица и
8. Прим др Љиљана Лазић, представник Завода
за јавно здравље Панчево, чланица.“
II
Задаци Савета из области права пацијената су
да спроводи мере у области заштите права пацијената
и то:
1)
разматра
приговоре
о
повреди
појединачних
права пацијената
на
основу
достављених и прикупљених доказа и утврђених
чињеница;
2) о утврђеним чињеницама обавештава
подносиоца приговора и директора здравствене
установе, односно оснивача приватне праксе на коју се
приговор односи и даје одговарајуће препоруке;
3) разматра извештаје саветника пацијената,
прати остваривање права пацијената и предлаже мере
за заштиту и промоцију права пацијената;
4) подноси годишњи извештај о раду и
предузетим мерама за заштиту права пацијената
Скупштини града Панчева, министарству надлежном
за послове здравља и покрајинском органу управе
надлежном за послове здравља.
Ради информисања и остваривања потребне
сарадње, извештај из става 1. тачка 4) ове тачке
доставља се Заштитнику грађана.
Савет обавља и одређене послове из области
јавног здравља, и то:
1. међусекторску
сарадњу,
координацију,
подстицање, организацију и усмеравање
спровођења активности у области деловања
јавног здравља на локалном нивоу,
заједничком активношћу са органом
аутомномне покрајине, града Панчева,
носиоцима активности и другим учесницима
у систему јавног здравља;
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2. прати извештаје института и завода за јавно
здравље о анализи здравственог стања
становништва на територији града Панчева
који за то наменски определи средства у
оквиру посебних програма из области јавног
здравља, и предлаже мере за њихово
унапређење, укључујући мере за развој
интегрисаних услуга у граду Панчеву;
3. доноси предлог плана јавног здравља на
нивоу града, који усваја Скупштина града
Панчева и прати његово спровођење кроз
посебне програме из области јавног здравља;
4. иницира и прати спровођење активности
промоције здравља и спровођења мера за
очување и унапређење здравља, спречавања и
сузбијања заразних и хроничних незаразних
болести, повреда и фактора ризика на
територији града Панчева кроз посебне
програме из области јавног здравља;
5. даје мишљење на извештај о остваривању
посебног програма у области јавног здравља
који доноси град Панчево;
6. учествује у различитим областима деловања
јавног здравља у кризним и ванредним
ситуацијама;
7. јача капацитете носилаца активности и
учесника у области деловања јавног здравља;
8. обавештава јавност о свом раду;
9. даје подршку раду и развоју носиоца
активности и учесника у систему јавног
здравља на територији града Панчева, у
складу са законом;
10. извештава Скупштину града Панчева и завод
односно институт за јавно здравље о свом
раду у областима деловања јавног здравља.
III
Савет обавља послове и задатке у складу са
одредбама Пословника Скупштине града Панчева и на
начин утврђен одредбама Пословника које се односе
на седнице радних тела.
IV
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о образовању Савета за здравље града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 18/13,
15/14, 19/14 и 38/15)
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу члана 4. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС``број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон), члана 26. Закона о култури
(“Службени гласник РС” број 72/09, 13/16 и 30/16исправка) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст ), Скупштина града Панчева , на
седници одржаној дана 31. 03. 2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА
УСТАНОВЕ “ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ПАНЧЕВА” ПАНЧЕВО
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивача Установе
“Центар за културу Панчева “Панчево (“Службени
лист града Панчева“ број 16/11- пречишћен текст и
4/13 ), назив одлуке мења се и гласи: “Одлука о
оснивању Културног центра Панчева “
Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:
“Овом одлуком уређују се питања од значаја
за рад и обављање делатности Културног центра
Панчева ( у даљем тексту: Културни центар ), и то:
• назив оснивача
• назив и седиште
• делатност
• средства за рад и начин обезбеђивања
средстава
• права и обавезе и одговорности оснивача у
погледу обављања делатности
• органи
• општи акти
• друга питања.“
Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:
“Културним центром руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина, на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање, у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике и у једном од штампаних
медија на језику и писму румунске националне
мањине.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
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не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата (у даљем тексту: Листа) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести
Оснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
У поступку именовања директора мишљење
даје Национални савет румунске националне мањине.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом. “
Члан 4.

У члану 14. после става 2. додају се ставови 3.
и 4. који гласе:
“Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора. “
Члан 5.

У члану 16. после става 10. додајe се став 11.
који гласи:
“У случају спречености председника
Управног одбора, седницу Управног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан Управног
одбора. “
Члан 6.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
“Члан 18а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
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дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом“.
Члан 7.

У члану 19. после става 7. додајe се став 8.
који гласи:
“У случају спречености председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора. “
Члан 8.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
“Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.”.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ”Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон ), члана 26. Закона о култури
(“Службени гласник РС``број 72/09, 13/16 и 30/16исправка) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева , на
седници одржаној дана 31.03.2016. године, донела је

Страна 39 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивача Народног
музеја Панчево (“Службени лист града Панчева” број
5/11 и 4/13), назив одлуке мења се и гласи:``Одлука о
оснивању Народног музеја Панчево”
Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:
“Овом одлуком уређују се питања од значаја
за рад и обављање делатности Народног музеја
Панчево ( у даљем тексту:Установа ), и то:
• назив оснивача
• назив и седиште
• делатност
• средства за рад и начин обезбеђивања
средстава
• права и обавезе и одговорности оснивача у
погледу обављања делатности
• органи
• општи акти
• друга питања.”
Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:
“Установом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина, на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање, у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике и у једном од штампаних
медија на језику и писму румунске националне
мањине.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса

31. Март 2016. године

доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата (у даљем тексту: Листа) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести
Оснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
У поступку именовања директора мишљење
даје Национални савет румунске националне мањине.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом”.
Члан 4.

У члану 13. после става 2. додају се ставови 3.
и 4. који гласе:
“Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.”
Члан 5.

У члану 16. после става 10. додајe се став 11.
који гласи:
“У случају спречености председника
Управног одбора, седницу Управног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан Управног
одбора.”
Члан 6.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
“Члан 18а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.”
Члан 7.

У члану 19. после става 7. додајe се став 8.
који гласи:
``У случају спречености председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.``.
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Члан 8.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
``Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон), члана 26. Закона о култури
(“Службени гласник РС” број 72/09, 13/16 и 30/16исправка ) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (‘Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева , на
седници одржаној дана 31.03.2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ
ПРАВА НАД ОМЛАДИНСКИМ
КУЛТУРНИМ ЦЕНТРОМ ”ОКЦ-е”
ПАНЧЕВО, СА ПОТПУНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
Члан 1.

У Одлуци о преузимању оснивачких права
над Омладинским културним центром “ОКЦ-е”
Панчево, са потпуном одговорношћу (“Службени лист
града Панчева” број 16/11- пречишћен текст и 4/13),
назив одлуке мења се и гласи:”Одлука о оснивању
Дома омладине Панчево”.
Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:
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“Дом омладине Панчево је основан
Самоуправним споразумом о удруживању рада
радника Дома омладине “25. мај” Панчево 21.05.1990.
године, над којим је Скупштина општине Панчево
преузела оснивачка права 18.03.1993. године, Одлуком
о преузимању оснивачких права над Омладинским
културним центром ``ОКЦ-е``Панчево, са потпуном
одговорношћу.``.
Члан 3.

Члан 2. мења се и гласи:
“Одлуком Управног одбора Центра о
доношењу измена и допуна Статута од 3. фебруара
1995. године, на коју је Скупштина општине Панчево
дала сагласност 27. фебруара 1995. године,
Омладински културни центар “ОКЦ-е” Панчево, са
потпуном одговорношћу је променио назив у Дом
омладине Панчево”
Члан 4.

Члан 12. мења се и гласи:
`` Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина, на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање, у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике и у једном од штампаних
медија на језику и писму румунске националне
мањине.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата ( у даљем тексту: Листа ) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести

Страна 41 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Оснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
У поступку именовања директора мишљење
даје Национални савет румунске националне мањине.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом.”
Члан 5.

У члану 14. после става 2. додају се ставови
3. и 4. који гласе:
``Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.``.
Члан 6.

У члану 16. после става 10. додајe се став 11.
који гласи:
``У случају спречености председника
Управног одбора, седницу Управног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан Управног
одбора.``.
Члан 7.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
``Члан 18а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 8.

У члану 19. после става 7. додајe се став 8.
који гласи:
``У случају спречености председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.``.
Члан 9.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
“Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
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2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом”.
Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон ), члана 26. Закона о култури
(“Службени гласник РС” број 72/09, 13/16 и 30/16исправка ) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева , на
седници одржаној дана 31.03. 2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивача Градске
библиотеке Панчева (“Службени лист града Панчева”
број 5/11, 22/11 и 4/13), назив одлуке мења се и
гласи:”Одлука о оснивању
Градске библиотеке
Панчево”.
Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:
“Овом одлуком уређују се питања од значаја
за рад и обављање делатности Градске библиотеке
Панчева ( у даљем тексту:Установа ), и то:
• назив оснивача
• назив и седиште
• делатност
• средства за рад и начин обезбеђивања
средстава
• права и обавезе и одговорности оснивача у
погледу обављања делатности
• органи
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општи акти
друга питања.”
Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:
“Установом руководи директор.
Директор се именује и разрешава у складу са
законом и другим прописима и актима.
Директор се именује у складу са законом и
другим прописима и актима, на предлог Управног
одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање, у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике и у једном од штампаних
медија на језику и писму румунске националне
мањине.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата (у даљем тексту: Листа ) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести
Оснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
У поступку именовања директора мишљење
даје Национални савет румунске националне мањине.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом.”
Члан 4.

У члану 13. после става 2. додају се ставови 3.
и 4. који гласе:
“Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
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обавезе и овлашћења директора.”
Члан 5.

У члану 16. после става 10. додајe се став 11.
који гласи:
“У случају спречености председника
Управног одбора, седницу Управног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан Управног
одбора.”
Члан 6.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
``Члан 18а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 7.

У члану 19. после става 7. додајe се став 8.
који гласи:
``У случају спречености председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.``.
Члан 8.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
``Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ``Службеном листу града Панчева``.
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одбор.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон), члана 26. Закона о култури
(“Службени гласник РС” број 72/09, 13/16 и 30/16исправка) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева , на
седници одржаној дана 31.03.2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ПАНЧЕВУ
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивача Историјског
архива у Панчеву ( ``Службени лист града Панчева``
број 5/11, 22/11 и 38/12 ), назив одлуке мења се и
гласи:``Одлука о оснивању Историјског архива у
Панчеву``.
Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:
“Овом одлуком уређују се питања од значаја
за рад и обављање делатности Историјског архива у
Панчеву ( у даљем тексту:Установа ), и то:
• назив оснивача
• назив и седиште
• делатност
• средства за рад и начин обезбеђивања
средстава
• права и обавезе и одговорности оснивача у
погледу обављања делатности
• органи
• општи акти
• друга питања. “
Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:
`` Установом руководи директор.
Директор се именује и разрешава у складу са
законом и другим прописима и актима.
Директор се именује у складу са законом и
другим прописима и актима, на предлог Управног
одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни

Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање, у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике и у једном од штампаних
медија на језику и писму мађарске, као и румунске
националне мањине.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата ( у даљем тексту: Листа ) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести
Оснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
У поступку именовања директора мишљења
дају Национални савет мађарске националне мањине
и Национални савет румунске националне мањине.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом.``.
Члан 4.

У члану 13. после става 2. додају се ставови 3.
и 4. који гласе:
“Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.”
Члан 5.

У члану 16. после става 10. додајe се став 11.
који гласи:
``У случају спречености председника
Управног одбора, седницу Управног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан Управног
одбора.``.
Члан 6.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
``Члан 18а
“Дужност члана Управног одбора
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престаје истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити
разрешен пре истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно
одредбама закона
3) ако је против њега покренут
кривични поступак за дело које га чини недостојним
за обављање дужности члана Управног одбора,
односно ако је правноснажном судском одлуком
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 7.

Члан 19. мења се и гласи:
``У Установи се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Установе.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се и разрешавају у складу са законом и
другим прописима и актима.
Надзорни одбор има председника и два члана,
од којих се један именује из реда запослених , на
предлог репрезентативног синдиката Установе,
односно већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именују из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
У
случају
спречености
председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.``.
Члан 8.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
``Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
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Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон), члана 26. Закона о култури
(“Службени гласник РС``број 72/09, 13/16 и 30/16исправка ) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (Службени лист града Панчева`` број 25/15пречишћен текст ), Скупштина града Панчева , на
седници одржаној дана 31.03.2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Члан 1.

У Одлуци о оснивању Завода за заштиту
споменика културе (‘Службени лист града Панчева”
број 16/11- пречишћен текст, 22/11 и 38/12), члан 1.
мења се и гласи:
“Ради обезбеђивања остваривања права
утврђених законом у области заштите непокретних
културних добара, Скупштина општине Панчево је
18.03.1993. године основала
Завод за заштиту
споменика културе.”
Члан 2.

Члан 14. мења се и гласи:
`` Заводом руководи директор.
Директор се именује и разрешава у складу са
законом и другим прописима и актима.
Директор се именује у складу са законом и
другим прописима и актима, на предлог Управног
одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање, у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике и у једном од штампаних
медија на језику и писму мађарске националне

Страна 45 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

мањине.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата ( у даљем тексту: Листа ) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести
Oснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
У поступку именовања директора мишљење
даје Национални савет мађарске националне мањине.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом.``.
Члан 3.

У члану 16. после става 2. додају се ставови 3.
и 4. који гласе:
``Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.``.
Члан 4.

У члану 18. после става 10. додајe се став 11.
који гласи:
``У случају спречености председника
Управног одбора, седницу Управног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан Управног
одбора.``.
Члан 5.

После члана 20. додаје се члан 20а који гласи:
``Члан 20а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
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ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 6.

Члан 21. мења се и гласи:
``У Заводу се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Завода.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се и разрешавају у складу са законом и
другим прописима и актима.
Надзорни одбор има председника и два члана,
од којих се један именује из реда запослених, на
предлог репрезентативног синдиката Завода, односно
већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именују из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
У
случају
спречености
председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.``.
Члан 7.

После члана 23. додаје се члан 23а који гласи:
“Члан 23а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом..
Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ``Службеном листу града Панчева``.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 99.став 5. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09,
81/09, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14 и 145/14 ) и чланова 39. и 98.став 1.
Статута града Панчева („Сл.лист града Панчева“ број
25/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева на
седници одржаној дана 31.03.2016. године, донела је

ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА 2016.ГОДИНУ

31. Март 2016. године

Отуђење грађевинског земљишта у јавној
својини града Панчева ради изградње спроводи се
јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним
огласом, по тржишним условима, у складу са Законом
и Одлукама града Панчева којима је регулисана
материја грађевинског земљишта.
Грађевинско земљиште у јавној својини не
може се отуђити ако није донет плански документ на
основу кога се издају локацијски услови, односно
грађевинска дозвола, с тим да се постојеће и
планиране површине јавне намене не могу отуђити из
јавне својине.
Изузетно, град Панчево може отуђити
грађевинско земљиште по цени која је мања од
тржишне цене или отуђити грађевинско земљиште без
накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе, а
на начин и под условима прописаним законом и
подзаконским актима.
Грађевинско земљиште у јавној својини се
отуђује из јавне својине, полазећи од тржишне
вредности непокретности, коју је проценио порески,
односно други надлежни орган, у поступку јавног
надметања, односно прикупљањем писмених понуда,
ако законом није друкчије одређено.
За отуђење грађевинског земљишта у 2016.
години припремљене су следеће грађевинске парцеле:

Овим Програмом отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева за 2016.
годину (у даљем тексту: Програм) обухваћене су
парцеле које су предвиђене за отуђење у току 2016.
године (припремљене или у припреми), утврђује се
рок за покретање и спровођење поступка отуђења, као
и начин отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта
Програм се заснива на решењима и условима
садржаним у законима, подзаконским актима и
одлукама града Панчева којима се уређују односи у
области земљишне политике и грађења.
СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ
Број парцеле

Катастарска
општина

Локација

Површина ha а m2

Лист непокр.

Плански
документ

2269/3

Панчево

Војвођанска

3 50

11756

ПГР Целина 3

2269/4

Панчево

Војвођанска

3 46

11756

ПГР Целина 3

2271/6

Панчево

Македонска

2 88

11756

ПГР Целина 3

2271/7

Панчево

Македонска

2 87

11756

ПГР Целина 3

6742/237

Панчево

Прешернова

11 77

14057

ПГР Целина 2

653

Качарево

Р. Павловића

2 48

570

ПГР Качарево

44/3

Б.Н. Село
Маршала Тита
Поступак отуђења наведених парцела
спровешће се у II и III кварталу 2016.године. Отуђење
истих спровешће се према тржишним условима, на
основу спроведеног поступка јавног надметања или
прикупљања писмених понуда. Текстом Јавног огласа
ближе ће се дефинисати начин отуђења као и сви

6 18
22
ПГР Б.Н.Село
параметри за изградњу објеката на наведеним
парцелама у складу са важећим планским актом.
У поступку припреме за отуђење су и парцеле
које ће настати након спровођења поступка
парцелације који је у завршној фази.
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СПИСАК ПАРЦЕЛА У ПРИПРЕМИ ЗА ОТУЂЕЊЕ
Број парцеле

Катастарска
општина

Локација

Површина ha а m2 Лист непокр.

Плански
документ

5902 – део

Панчево

Содара

0 02 74

15685

ПДР „Мали Рит“

5902 – део

Панчево

Содара

0 02 55

15685

ПДР „Мали Рит“

5915/1-део

Панчево

Содара

0 03 67

15685

ПДР „Мали Рит“

16167/1

Панчево

Стевана Сремца

54 75

14112

ПГР Целина 2

Тесла

0 03 90

11841

ПДР „Тесла“

4690/2 – део и Панчево
4697 - део

4699 – део и 4709 Панчево
Тесла
0 05 20
11841
ПДР „Тесла“
- део
Планирано је да се поступак отуђења покрене
текстом Јавног огласа у складу са важећим планским
и спроведе током II и III квартала 2016.године и то
актом.
сукцесивно, по формирању нових парцела. Отуђење
Поред наведених парцела у припреми
истих спровешће се према тржишним условима, на
планирано је да се током 2016.године спроведе
основу спроведеног поступка јавног надметања или
поступак отуђења парцела у оквиру Северне
прикупљања писмених понуда. Начин отуђења као и
индустријске зоне града Панчева.
ближи услови за изградњу објеката биће дефинисани
СПИСАК ПАРЦЕЛА У ПРИПРЕМИ ЗА ОТУЂЕЊЕ У ОКВИРУ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
Број парцеле

Катастарска
општина

Локација

Површина ha а m2 Лист непокр.

Плански документ

9416/4

Панчево

Сев.инд.зона

7 97 81

15120

ПГР Целина 11

9416/7

Панчево

Сев.инд.зона

12 30 15

15120

ПГР Целина 11

9416/12

Панчево

Сев.инд.зона

7 83 64

15120

ПГР Целина 4

9416/13

Панчево

Сев.инд.зона

6 45 24

15120

ПГР Целина 11

9416/14

Панчево

Сев.инд.зона

0 17 96

15120

ПГР Целина 11

9416/16

Панчево

Сев.инд.зона

15 87 16

15120

ПГР Целина 11

9416/17

Панчево

Сев.инд.зона

0 36 93

15120

ПГР Целина 11

9416/18

Панчево
Сев.инд.зона
Отуђење наведених парцела спровешће се
или према тржишним условима у складу са законом
или на основу посебних Одлука града Панчева по
цени која је мања од тржишне цене или без накнаде, уз
претходно прибављену сагласност Владе, а на начин и
под условима прописаним законом и подзаконским
актима.
4. Грађевинско земљиште у јавној својини се
може отуђити непосредном погодбом у случајевима и
у поступку који је уређен законом односно Одлуком
града Панчева којом се регулише материја
грађевинског земљишта ради:
1) изградње објеката за потребе обављања
послова из надлежности државних органа и
организација, органа јединица територијалне
аутономије и локалне самоуправе, као и других
објеката у јавној својини;
2) исправке граница суседних катастарских
парцела;

21 08 38

15120
ПГР Целина 11
3) формирања грађевинске парцеле у складу
са чланом 70. Закона о планирању и изградњи;
4) отуђења из члана 99. ст. 10. и 12. Закона о
планирању и изградњи, односно давања у закуп из
члана 86.;
5) споразумног давања земљишта ранијем
власнику непокретности која је била предмет
експропријације, у складу са прописима о
експропријацији;
6) отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у поступку враћања одузете имовине и
обештећења у складу са посебним законом;
7) размене грађевинског земљишта.
Парцеле које представљају предмет отуђења
непосредном погодбом, немогуће је унапред
предвидети Програмом, а динамика спровођења
поступка отуђења зависи од сваког појединачног
случаја. Поступак и услови за отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева
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непосредном погодбом, ближе су дефинисани
Одлуком града Панчева која регулише материју
грађевинског земљишта.
Отуђење других парцела – грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева које нису
обухваћене овим Програмом, могуће је спровести
уколико су испуњени сви услови предвиђени законом
и важећом планском документацијом, уколико је
њихово отуђење од интереса за град Панчево и
уколико не утиче на реализацију овог Програма.
Овај програм ће се објавити у „Сл.листу града
Панчева“ а примењиваће се од дана ступања на снагу
Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 94. став 1. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана
2.Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта („Службени лист града
Панчева“ бр. 4/2015) и чланова 39. и 98.ст.1 Статута
града Панчева(„Сл. лист града Панчева“ бр. 25/2015 пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 31.03.2016.године, донела је

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016.
ГОДИНУ
I
Програм уређивања грађевинског земљишта
града Панчева за 2016. годину (у даљем
тексту:Програм) утврђује планиране активности
носиоца реализације активности Програма,
на
припремању и опремању грађевинског земљишта.
Носиоци активности на реализацији
Програма су Јавно предузеће „Дирекција за изградњу
и уређење Панчева“ Панчево (у даљем тексту:
ЈП“Дирекција“) и Јавно-комунално предузеће
„Водовод и канализација“ Панчево (у даљем тексту:
ЈКП“Водовод и канализација“).
II
Уређивање грађевинског земљишта обухвата
његово припремање и опремање.
Припремање
грађевинског
земљишта
обухвата активности истражних радова, израду
геодетских, геолошких и других подлога, израду
урбанистичких планова и урбанистичко-техничке
документације, техничке документације и техничке

31. Март 2016. године

контроле, решавање имовинско- правних односа,
расељавање, уклањање објеката, санирање терена и
друге радове у складу са законом.
Опремање грађевинског земљишта обухвата
изградњу и реконструкцију објеката комуналне
инфраструктуре и изградњу и уређење површина
јавне намене.
III
У току 2016. године планира се израда и
усвајање следећих Планова по кварталима:
1. Квартал:
- Измене и допуне Плана
генералне
регулације насељеног места Старчево
- Измена Плана генералне регулације за
насељено место Качарево;
- План детаљне регулације комплекса ХИП
"Петрохемија" у насељеном месту
Панчево
(Полипропилен);
- План генералне регулације за насељено
место Банатски Брестовац.
2. Квартал:
- План детаљне регулације блока 115 у
Омољици - пословна зона са рециклажним центром за
привремено складиштење отпада ради третмана и
његовог даљег пласмана
- Измене и допуне Плана генералне
регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и
Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево;
- План генералне регулације за насељено
место Глогоњ.
3. Квартал:
- План детаљне регулације за изградњу
складишта за привремено одлагање опасног отпада на
делу катастарске парцеле број 3576 к.о.Војловица, у
оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“
у Панчеву
- Измене и допуне Плана генералне
регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП
„Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у
насељеном месту Панчево (Дубока прерада);
- План детаљне регулације за привредну зону
– индустрија посебне намене – просторна целина
Индустрија скроба «Јабука» и Фабрика сточне хране
«Јабука» у насељеном месту Панчево
- План детаљне регулације за подручје
Северне Индустријско-пословно-производне зоне;
- Измене и допуне плана генералне
регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице)
у насељеном месту Панчево.
4. Квартал:
- Измене и допуне Плана детаљне регулације
„GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од
„Петрохемије“ у Панчеву
- План детаљне регулације за двоструки
110kV далековод ТС Панчево 2 – Прикључно
разводно постројење „Бела Анта“ у Долову;
- План детаљне регулације за Котеж 2 у
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Панчеву;
- План детаљне регулације за блок 87
(Комунална зона) у Банатском Новом Селу;
- Измене и допуне Плана детаљне регулације
комплекса
централног
терминала
система
продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева
- План генералне регулације Целина 8 Комплекс ХИП “Петрохемија”, ХИП “Азотара” и
НИС “Рафинерија нафте Панчево”
Израда планске документације посебним
Одлукама Скупштине града Панчева, поверена је
ЈП„Дирекција “.
IV
Носиоци активности на изради техничке
документације у зависности од врсте објеката
комуналне инфраструктуре чија се изградња односно
реконструкција планира су ЈП“Дирекција“ и ЈКП
“Водовод и канализација“
V
Носилац активности на изградњи и
реконструкцији саобраћајница са припадајућом
инфраструктуром (изградња и одржавање општинских
путева и улица, изградња тротоара и паркинга,
бициклистичких стаза и јавног осветљења) је
ЈП“Дирекција“.
Носилац активности на изградњи и
реконструкцији система за водоснабдевање и
инфраструктурне мреже, као и за изградњу и
реконструкцију система за одвођење отпадних вода и

Ред.
Бр.

ОПИС АКТИВНОСТИ

инфраструктурне
канализација“.

31. Март 2016. године
мреже

је

ЈКП“Водовод

и

VI
За остваривање Програма планирају се
средства према изворима прихода:
А) Приходи и примања буџета града Панчева
69.180.930,00 динара
Б) Примања од задуживања града Панчева
627.015.593,00 динара
В) Средства Управе за капитална улагања АП
Војводине
51.188.783,00 динара
Г) Приходи ЈКП “Водовод и канализацијa
99.728.471,00 динара
Д) Средства других инвеститора 8.500.000,00динара
Ђ)Примања ЈКП “Водовод и канализација“ по
Програму Kfw
2.000.000,00 €
VII
Средства из тачке VI распоређују се на:
1. Припремне радове 179.904.693,00 динара
2. Опремање грађевинског земљишта
669,419,084.00 динара
по Програму Kfw
2.000.000,00 €
3.Трошкове
реализације
планираних
активности
6.290.000,00 динара
VIII
Табеларни приказ активности обухваћених
Програмом садржи описе активности, планирани
износ и носиоце активности, како следи:

Планирани
износ
средстава у
2016. год.
RSD

Планирани
износ
средстава у
2016. год. €

Носилац
активности

1. Припремни радови
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Геодетска снимања и израда геодетских
подлога
Израда стратешких процена утицаја
планова на животну средину
Експропријација катастарских парцела
за потребе изградње приступне
саобраћајнице за нову градску депонију
Израда пројектно-техничке
документације за инфраструктурно
опремање северне индустријске зоне
Обезбеђивање земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у
састав улице Банијске у Панчеву
Обезбеђивање земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у
састав улице Доситејеве у Панчеву

6.000.000,00

0,00

500.000,00

0,00

5.014.800,00

0,00

6.930.000,00

0,00

9.256.000,00

0,00

37.410.000,00

0,00

ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
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1.8

1.9
1.10
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1
1.1
2
1.1
3
1.1
4
1.1
5
1.1
6
1.1
7
1.1
8
1.1
9
1.2
0
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Обезбеђивање земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у
састав улице Македонске у Панчеву
Обезбеђивање земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у
састав улице Стевана Сремца у
Панчеву
Пројектно-техничка документација за
Пескану
Пројектно техничка документација
реконструкције коловоза Л5 НаделДолово
Пројектно-техничка документација
изградање паркинга код
Евангелистичког гробља
Учешће у изградњи грудобрана у
касарни "Растко Немањић" у Панчеву
Израда пројектно-техничке
документације за радове на
саобраћајницама и јавном осветљењу у
улици Цара Лазара
Израда плана техничке регулације
саобраћаја за насељено место Панчево
Израда пројектно-техничке
документације за реконструкцију улице
7. јула
Израда пројектно-техничке
документације за изградњу и
реконструкцију улице Јосифа
Маринковића
Израда пројектно-техничке
документације за изградњу
бициклистичке стазе од Старчева до
Омољице
Пројектно-техничка документација за
побољшање укрсног места државног
пута IБ реда број 14 и општинског пута
ОП5 (Надел-Долово)
Унапређење саобраћајне
инфраструктуре по Решењу Агенције за
саобраћај путем ЈП "Дирекција за
изградњу и уређење Панчева"
Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи
приступног пута за регионалну депонију
у Панчеву, у дужини од 1700м

Планирани
износ
средстава у
2016. год.
RSD
1.875.000,00

2.256.000,00

31. Март 2016. године
Планирани
износ
средстава у
2016. год. €

0,00

0,00

54.900,00

0,00

102.000,00

0,00

400.000,00

0,00

1.000.490,00

0,00

965.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

845.000,00

0,00

705.000,00

300.000,00

1.500.000,00

2.100.000,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Носилац
активности
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
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МЗ Старчево - Израда пројекта уређење
Трга Неолита III фаза
Израда техничке документације за
изградњу кишне канализације у улици
Добровољачка
Израда техничке документације и
извођење радова на реконструкцији
атарског пута Глогоњ-Црепаја са
заштитом постојећег нафтовода
Израда техничке документације за
изградњу сервисне саобраћајнице код
Хиподрома у Панчеву и саобраћајних
прикључака на државни пут (ПанчевоКовин)
Израда техничке документације за
реконструкцију и доградњу дворишта у
улици Браће Јовановића бр.33
"Америчке зграде"
Израда техничке документације за
реконструкцију улице Кнеза Михајла
Обреновића од Граничарске до улице
Ослобођења у Панчеву
Израда техничке документације улице
Иве Курјачког од Светог Саве до
Војвођанског Булевара
Израда техничке документације улице
Димитрија Туцовића у Панчеву са
инфраструктуром
Израда техничке документације са
техничком контролом за радове на
мосту у Брестовцу на путу ка
"Јабуковом цвету"
Израда пројектно-техничке
документације за изградњу
бициклистичке стазе од Панчева до
Старчева
Израда пројектно техничке
документације за изградњу Потамишког
колектора фекалне канализације
Израда пројектне документације за
изградњу фекалне канализације дуж
Баваништанског пута за потребе „Новог
затвора“
Израда пројектне документације за
изградњу дела атмосферког колектора
канализације дуж Баваништанског за
потребе „Новог затвора“

Планирани
износ
средстава у
2016. год.
RSD

31. Март 2016. године
Планирани
износ
средстава у
2016. год. €

990.503,00

0,00

1.500.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

Носилац
активности
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево

2.000.000,00

800.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

11.000.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
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Међузбир – 1. Припремни радови 1.1-1.33

Планирани
износ
средстава у
2016. год.
RSD

31. Март 2016. године
Планирани
износ
средстава у
2016. год. €

Носилац
активности

0,00

0,00

179.904.693,0
0

2. Опремање грађевинског земљишта

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

2.9
2.1
0
2.1
1
2.1
2
2.1
3
2.1
4

Инфраструктурно опремање "Северне
индустријске зоне" у Панчеву , на
кат.парцелама 9416/10, 9416/11, 9416/12
и 13962 КО Панчево

100.200.000,0
0

ЈП
„Дирекција“
Панчево
0,00

МЗ Старчево - Појачано одржавање
улице Никола Тесла

19.200,00

0,00

МЗ Старчево - Појачано одржавање
Вршачке улице

2.450.000,00

0,00

50.400,00

0,00

4.021.171,00

0,00

488.669,00

0,00

МЗ Старчево - Појачано одржавање
Ритске улице
МЗ Јабука - Реконструкција и доградња
пијаце са изградњом санитарног чвора и
паркинг простора
МЗ Качарево - Периодично одржавање
тротоара у улици Народног Фронтадесна страна од поште до улице Цара
Лазара
МЗ Качарево- Периодично одржавање
тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита
до Д.Туцовића)
МЗ Глогоњ - Реконструкција водоводне
мреже
МЗ Банатско Ново Село - Периодично
одржавање улице Жарка Зрењанина (од
улице Змај Јовине до улице Симе
Шолаје)
МЗ Омољица - Изградња фекалне
канализације

1.800.458,00

0,00

1.000.000,00

0,00

50.400,00

0,00

12.546.039,00

0,00

МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице
Војвођанска

2.473.313,00

0,00

МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице
Гробљанска

251.708,00

0,00

301.116,00
234.282,00

0,00
0,00

МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице
7. јула
МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице
29.новембра

ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
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Планирани
износ
средстава у
2016. год.
RSD

31. Март 2016. године
Планирани
износ
средстава у
2016. год. €

Носилац
активности
Панчево

2.1
5
2.1
6
2.1
7
2.1
8
2.1
9
2.2
0

2.2
1

2.2
2
2.2
3
2.2
4
2.2
5
2.2
6

МЗ Иваново - Појачано одржавање
улице И.Л.Рибара
МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице
Петефи Шандора
МЗ Долово - Појачано одржавање улице
Победе
Замена семафора на раскрсници улица
Првомајска и Жарка Зрењанина у
насељеном месту Панчево
Изградња канализације санитарних
отпадних вода у Старчеву
Реконструкција улице Николе
Ђурковића у Старом градском језгру у
Панчеву
Замена семафора и семафорског
уређаја на раскрсници улица Жарка
Фогараша и Жарка Зрењанина на
раскрсници улица Жарка Фогараша и
Максима Горког у насељеном месту
Панчево- путем ЈП "Дирекција за
изградњу и уређење Панчева" Панчево
Реконструкција улице 7. Јула
Изградња пешачке стазе и јавног
осветљења са одмуљивањем језера и
уређењем косина око језера спортско
рекреативног центра "Пескана".
Инвестиционо одржавање дела пешачке
зоне око зграде Градске управе са
пратећом документацијом
Градски стадион - Израда техничке
документације и извођење радова на
реконструкцији/изградњи атлетске стазе
и пратеће инфраструктуре
Извођење радова на мосту у Б.
Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету"

2.2
7

Периодично одржавање Скадарске
улице - пешачка стаза

2.2
8

Изградња јавног осветљења у улици
Новосељански пут у Панчеву

1.225.000,00

0,00

197.373,00

0,00

50.400,00

0,00

3.900.000,00

0,00

4.436.135,00

0,00

20.000.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

136.000.000,0
0

0,00

44.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

29.500.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.100.000,00
21.000.000,00

0,00
0,00

ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево

ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
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2.2
9
2.3
0
2.3
1
2.3
2
2.3
3
2.3
4
2.3
5
2.3
6
2.3
7
2.3
8
2.3
9
2.4
0
2.4
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ОПИС АКТИВНОСТИ

Периодично одржавање тротоара у
насељеном месту Панчево са израдом
техничке документације
Изградња пешачке стазе од Охридске
чесме до Спортског центра са израдом
техничке документације
Изградња кишне канализације на
раскрсници улица Ивана Милутиновића
и Моше Пијаде са израдом техничке
документације
Израда техничке документације и
реконструкција јавног осветљења на
платоу МЗ Котеж II
Израда техничке документације и
изградња кишне канализације у улици
Моше Пијаде од броја 106 до 116
Постављање заштитне пешачке ограде
на разделном острву у улици
Првомајска у Панчеву са израдом
техничке документације
Изградња паркинг простора код Матице
Словачке - са израдом техничке
документације
Изградња паркинг простора испред МЗ
Војловица са израдом техничке
документације
Појачано одржавање улице Бориса
Кидрича у Глогоњу од улице Taмишке до
Млинске
Периодично одржавање улице
Првомајска од улице Радничке до улице
Омладинске у Качареву
Периодично одржавање улице
Македонска од улице Радничке до
улице Омладинске у Качареву
Периодично одржавање улице Бориса
Кидрича ( од Змај Јовине до краја
Парцеле) у Банатском Новом Селу
Уређење пословне инфраструктуре у
Старчеву

2.4
2

Периодично одржавање улице Наделске
у Старчеву

2.4
3

Периодично одржавање улице Зимске у
Старчеву

2.4

Периодично одржавање улице Михајла

Планирани
износ
средстава у
2016. год.
RSD

31. Март 2016. године
Планирани
износ
средстава у
2016. год. €

5.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

500.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

1.900.000,00

0,00

1.950.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

19.134.949,00

0,00

600.000,00

0,00

870.000,00
1.720.000,00

0,00
0,00

Носилац
активности
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
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Планирани
износ
средстава у
2016. год.
RSD

31. Март 2016. године
Планирани
износ
средстава у
2016. год. €

„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево

Пупина у Старчеву
2.4
5
2.4
6

Извођење преосталих радова на
реконструкцији и доградњи моста преко
канала Надел на локалном путу
Омољица-Иваново са израдом техничке
документације
Периодично одржавање дела
Гробљансеке улице- паркинг испред
гробља у Иванову

2.4
7

Периодично одржавање улице Моше
Пијаде у Банатском Брестовцу

2.4
8

Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици Војвођанска у
Долову

2.4
9

Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици ЈНА у Долову

2.5
0

Извођење радова на појачаном
одржавању улице Бегејске у Омољици

2.5
1

Наставак изградње фекалне
канализације у Омољици

2.5
2

Израда техничке документације и
изградња пешачких стаза
Наставак радова на изградњи фекалне
канализације у насељу Кудељарски
насип
(са ове позиције финансира се
изградња фекалне канализације за
2.5 насеље Кудељарски насип, у улици
3
Преспанској –просек)
Израда пројектно техничке
документације и извођење радова на
изградњи крака водоводне мреже од
2.5 магистралног водовода Панчево-Долово
4
до регионалне депоније
Изградња водовода ПЕ ДН 110 на
катастарским парцелама бр.123,
2.5 13971/2, 13971/3, 13971/12 и 14018/1
5
К.О. Панчево
Изградња водоводне мреже у улици
Преспанској и Власинско
2.5
6

Носилац
активности

9.000.000,00

0,00

720.000,00

0,00

13.200.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

3.100.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

7.478.471,00

0,00

1.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»

ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
9.000.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
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Планирани
износ
средстава у
2016. год.
RSD

31. Март 2016. године
Планирани
износ
средстава у
2016. год. €

Изградња водовне мреже у улици
Шарпланинској - просеци
2.5
7

3.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

1.750.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

20.000.000.00

0,00

5.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

Изградња дела кишне канализације у
делу улице Светозара Касапиновића
2.5
8
Изградња водоводне мреже на
Новосељанском путу (пројектовање +
2.5 извођење радова )
9
Израда генеалног пројекта одвођења
атмосферске воде за град Панчево 2.6 средства кредита по Одлуци из
0
2016.год.
Реконструкција - проширење КЦС у
улици Суботичкој - средства кредита по
2.6 Одлуци из 2016.год.
1
Изградња фекалне канализације у
улици Жарка Зрењанина - улаз у
2.6 Стаклару
2
Измештање потисног вода за ФЦС1 у
улици Моше Пијаде (пројектовање +
2.6 извођење радова)
3
Измештање фекалне канализације у
улици Радничкој (пројектовање +
2.6 извођење радова)
4
Измештање дела водоводне и
канализационе мреже са парцеле
2.6 кат.бр.3228 К.О .Панчево у улици
5
Синђелићева 19д Панчево
Изградња водоводне мреже у насељу
Скробара И фаза (пројектовање +
2.6 извођење радова)
6
Изградња секундарне водоводне мреже
у улици Јабучки пут (од доо "Кртола" до
2.6 ПС Караула И фаза (пројектовање +
7
извођење радова)
Изградња и реконструкција водоводне
мреже у улици Ритској
2.6
8

Носилац
активности
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
ЈКП
«Водовод и
канализациј
а»
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Изградња магистралног водовода ПС
Караула – Јабука – Глогоњ која укључује
2.6 и изградњу резервоара са црпном
9
станицama „Jabuka“ и „Глогоњ“
Реконструкција водоводне мреже у
улицама граду
2.7
0

Планирани
износ
средстава у
2016. год.
RSD

0,00

667,919,084.0
Међузбир – 2. Опремање 2.1 – 2.70.
0
3. Трошкови
Извођење радова на археолошким
3.1 истраживањима за потребе извођења
радова у области нискоградње
2.000.000,00
3.2

Порез на додату вредност у
инвестицијамана нискоградње

Остали трошкови који прате
реализацију инвестиција у области
нискоградње
Трошкови прибављања услова и
3.4 сагласности за урбанистичке планове и
пројекте
Међузбир – 3. Трошкови 3.1-.3.4.

31. Март 2016. године
Планирани
износ
средстава у
2016. год. €

1.700.000,00
€

300.000,00 €
2.000.000,00
€

0,00

3.000.000,00

0,00

1.190.000,00

0,00

100.000,00
6.290.000,00

0,00
0,00

3.3

УКУПАН ЗБИР
IX
Активности на уређивању грађевинског
земљишта који нису обухваћени Програмом, могу се
изводити под условом да се обезбеде средства за
њихово финансирање, односно средства буџета града,
средства из других извора као и средства инвеститора
у складу са законом и одлуком града Панчева којом се
уређује утврђивање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта.
Изузетно од тачке I став 2. Програма, уколико
се активности на уређивању грађевинског земљишта
финансирају и средствима инвеститора, инвеститор
може бити носилац ових активности у складу са
законом и одлуком града Панчева којом се уређује
утврђивање доприноса за уређивање грађевинског
земљишта.
X
Носиоци активности утврђени овим
Програмом имају право и обавезу да предузимају све
прописане мере и радње у циљу његове реализације, а
посебно да у име града Панчева покрећу одговарајуће
поступке ради прибављања услова и сагласности,
грађевинских дозвола, пријава почетка извођења

Носилац
активности
Средства
ЈКП “ВиК“
Program
KFW
Средства
ЈКП “ВиК“
Program
KFW

ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево
ЈП
„Дирекција“
Панчево

854,113,777.0 2.000.000,00
0
€
радова и добијања употребне дозволе.
XI
Носиоци активности утврђени овим
Програмом у обавези су да се старају о његовој
реализацији и о остварењу Програма подносе
извештаје надлежним органима града Панчева.
ХII
Овај Програм објављује се у „Службеном
листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон), члана 69. тачка 1.. Закона о јавним
предузећима (“Сл.гласник РС” број 15/16), члана 16.
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тачка 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавно комуналног предузећа «Комбрест“ Банатски
Брестовац («Службени лист града Панчева» број 7/14пречишћен текст), чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 31.03. 2016.године донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
измени Статута Јавно комуналног
предузећа «Комбрест“ Банатски
Брестовац
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку о измени Статута Јавно комуналног предузећа
«Комбрест“ Банатски Брестовац коју је донео
Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа
«Комбрест“ Банатски Брестовац на седници одржаној
дана 07.03.2016.године.
II
Саставни део овог решења је Одлука о
измени Статута Јавно комуналног предузећа
«Комбрест“ Банатски Брестовац.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 22. Став 1 тачка 7. Закона о
јавним предузећима (“Сл.гласник РС” број 15/16) и
члана 34.став 1 тачка 8. Одлуке о усклађивању Одлуке
о
оснивању
Јавно
комуналног
предузећа
“КОМБРЕСТ” Банатски Брестовац (Службени лист
града Панчева број 7/2014-пречишћен текст),
Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа
“КОМБРЕСТ” на својој четвртој редовној седници
одржаној 07.03.2016.године донео је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНО
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМБРЕСТ”
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
Члан 1.

У Статуту Јавно комуналног предузећа
“Комбрест” Банатски Брестовац (“Службени лист
града Панчева бр.11/15) члан 36. мења се и гласи:
“Јавно предузеће чине економску и пословну

31. Март 2016. године

целину која у свом саставу има организационе делове
и то:
1. Радна јединица заједничке службена
2. Радна јединица хигијене, пијаце и гробља”
Члан 3.

Ова одлука о Измени Статута по добијању
сагласности од стране оснивача, објављује се у
Службеном листу града Панчева и ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Мрђен Слободан

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 31.
марта 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА“ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО
I
САНДРИ БОЖИЋ, дипл. политикологу из
Панчева, утврђује се престанак мандата вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Грејање“ Панчево.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 80. став 6. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС» број
15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 31. 03. 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО
САНДРА

I
БОЖИЋ,

дипломирани
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политиколог, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа „Грејање“ Панчево, на период
од четири године.
II
Именована из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и иста је дужна да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованом
закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“
и на званичној интернет презентацији града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст), прописано је да Скупштина града
именује и разрешава надзорни одбор и директоре
јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
Дана 4. марта 2016. године, ступио је на снагу
Закон о јавним предузећима («Службени гласник РС»
број 15/16), који чланом 80. став 6. прописује да јавни
конкурси за избор директора који су расписани а нису
завршени до дана ступања на снагу овог закона,
окончаће се по одредбама Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12,
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон).
Чланом 21. став 2. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12,
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон)
прописано је да директора предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом локалне самоуправе, на период од четири
године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним
предузећима прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе и
предлога акта, одлучује о именовању директора јавног
предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата са
листе .
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовања директора Јавног комуналног
предузећа „Грејање“ Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 19/15), Скупштина града Панчева
расписала је Јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево

31. Март 2016. године

(“Службени гласник Републике Србије“ бр. 69/15).
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Грејање“ Панчево спровела је
Комисија за именовање директора јавних предузећа
чији jе оснивач град Панчево, именована Решењем
Скупштине града Панчева број II-04-06-19/2013-5 oд
11. октобра 2013. године, број II-04-06-16/2015-13 oд
31. августа 2015. године и број II-04-06-16/2015-14 oд
14. септембра 2015. године
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да је на јавни конкурс за избор
кандидата за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Грејање“ Панчево, поднета 1 пријаваблаговремена, разумљива и потпуна, са приложеним
свим потребним доказима. На основу увида у доказе о
испуњености услова за именовање директора,
приложених уз пријаву кандидата Сандре Божић,
Комисија је на седници одржаној 17. марта 2016.
године, утврдила Списак кандидата који испуњаваjу
услове за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Грејање“ Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене
чланом 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата у
складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 8/13).
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 28.
марта 2016. године утврдила Листу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Грејање“
Панчево, са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима према мерилима прописаним за
именовање и заједно са Записником о изборном
поступку доставила надлежним организационим
јединицама Градске управе града Панчева ради
припреме Нацртa акта о именовању директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза
Надзорног одбора да својим актом утврди или
констатује дан почетка рада именованог директора,
односно дан престанка функције директора који је
разрешен, као и да Скупштину града писаним путем
обавести о датуму ступања, односно неступања на рад
именованог директора.
Градско веће града Панчева утврдило је
предлог акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа „Грејање“ Панчево и доставило
га са Листом за именовање Скупштини града на
одлучивање.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 31.
марта 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “КАЧАРЕВО“ КАЧАРЕВО
I
ВАСИ КРКОБАБИЋУ, дипл. правнику из
Качарева, утврђује се престанак мандата вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Качарево“ Качарево.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 80. став 6. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС» број
15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 31.03.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“КАЧАРЕВО“ КАЧАРЕВО
I
ВАСО КРКОБАБИЋ, дипломирани правник,
именује се за директора Јавног комуналног предузећа
„Качарево“ Качарево, на период од четири године.
II
Именовани из тачке I овог решења, заснива

31. Март 2016. године

радни однос на одређено време и исти је дужан да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованим
закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“
и на званичној интернет презентацији града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст), прописано је да Скупштина града
именује и разрешава надзорни одбор и директоре
јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
Дана 4. марта 2016. године, ступио је на снагу
Закон о јавним предузећима («Службени гласник РС»
број 15/16), који чланом 80. став 6. прописује да јавни
конкурси за избор директора који су расписани а нису
завршени до дана ступања на снагу овог закона,
окончаће се по одредбама Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12,
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон).
Чланом 21. став 2. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12,
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон)
прописано је да директора предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом локалне самоуправе, на период од четири
године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним
предузећима прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе и
предлога акта, одлучује о именовању директора јавног
предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата са
листе.
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовања директора Јавног комуналног
предузећа „Качарево“ Качарево („Службени лист
града Панчева“ број 18/15), Скупштина града Панчева
расписала је Јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево
(“Службени гласник Републике Србије“ бр. 61/15).
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Качарево“ Качарево спровела
је Комисија за именовање директора јавних предузећа
чији jе оснивач град Панчево, именована Решењем
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Скупштине града Панчева број II-04-06-19/2013-5 oд
11. октобра 2013. године, број II-04-06-16/2015-13 oд
31. августа 2015. године и број II-04-06-16/2015-14 oд
14. септембра 2015. године
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да је на јавни конкурс за избор
кандидата за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Качарево“ Качарево, поднете две пријавеблаговремене, разумљиве и потпуне, са приложеним
свим потребним доказима. На основу увида у доказе о
испуњености услова за именовање директора,
приложених уз пријаву кандидата Зорана Марковића и
Васе Кркобабића, Комисија је на седници одржаној 17.
марта 2016. године, утврдила Списак кандидата који
испуњаваjу услове за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Качарево“ Качарево. С
обзиром да је дана 21. марта 2016. године, Комисији
достављен допис Зорана Марковића, којим повлачи
пријаву на Јавни конкурс за именовање директора ЈКП
„Качарево“ Качарево, Комисија је констатовала да је у
изборном поступку за именовање директора ЈКП
„Качарево“ Качарево остао један кандидат, Васо
Кркобабић, дипломирани правник. Полазећи од
обавезе Комисије утврђене чланом 30. Закона о јавним
предузећима, Комисија је спровела поступак провере и
оцењивања кандидата у складу са Одлуком о начину и
поступку именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 8/13). На основу
спроведеног изборног поступка, у складу са чланом
31. став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија је
на седници одржаној 28. марта 2016. године утврдила
Листу за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Качарево“ Качарево, са бројчано
исказаним и утврђеним резултатима према мерилима
прописаним за именовање и заједно са Записником о
изборном
поступку
доставила
надлежним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева ради припреме Нацртa акта о именовању
директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза
Надзорног одбора да својим актом утврди или
констатује дан почетка рада именованог директора,
односно дан престанка функције директора који је
разрешен, као и да Скупштину града писаним путем
обавести о датуму ступања, односно неступања на рад
именованог директора.
Градско веће града Панчева утврдило је
предлог акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа „Качарево“ Качарево и
доставило га са Листом за именовање Скупштини
града на одлучивање.

31. Март 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 31.
марта 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО
I
БАЧУЈКОВ МИЛАНУ, ВШС из Старчева,
утврђује се престанак мандата вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Старчевац“
Старчево.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 80. став 6. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС» број
15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 31.03. 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО
I
МИЛАН БАЧУЈКОВ, дипломирани правник,
именује се за директора Јавног комуналног предузећа
„Старчевац“ Старчево, на период од четири године.
II
Именовани из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и исти је дужан да
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ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованим
закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“
и на званичној интернет презентацији града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст), прописано је да Скупштина града
именује и разрешава надзорни одбор и директоре
јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
Дана 4. марта 2016. године, ступио је на снагу
Закон о јавним предузећима («Службени гласник РС»
број 15/16), који чланом 80. став 6. прописује да јавни
конкурси за избор директора који су расписани а нису
завршени до дана ступања на снагу овог закона,
окончаће се по одредбама Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12,
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон).
Чланом 21. став 2. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12,
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон)
прописано је да директора предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом локалне самоуправе, на период од четири
године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним
предузећима прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе и
предлога акта, одлучује о именовању директора јавног
предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата са
листе.
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовања директора Јавног комуналног
предузећа „Старчевац“ Старчево („Службени лист
града Панчева“ број 18/15), Скупштина града Панчева
расписала је Јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево
(“Службени гласник Републике Србије“ бр. 61/15).
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа
„Старчевац“ Старчево
спровела је Комисија за именовање директора јавних
предузећа чији jе оснивач град Панчево, именована
Решењем Скупштине града Панчева број II-04-06-

31. Март 2016. године

19/2013-5 oд 11. октобра 2013. године, број II-04-0616/2015-13 oд 31. августа 2015. године и број II-04-0616/2015-14 oд 14. септембра 2015. године
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да је на јавни конкурс за избор
кандидата за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Старчевац“ Старчево, поднета 1 пријаваблаговремена, разумљива и потпуна, са приложеним
свим потребним доказима. На основу увида у доказе о
испуњености услова за именовање директора,
приложених уз пријаву кандидата Бачујков Милана,
Комисија је на седници одржаној 17. марта 2016.
године, утврдила Списак кандидата који испуњаваjу
услове за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Старчевац“ Старчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене
чланом 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата у
складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 8/13).
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 28.
марта 2016. године утврдила Листу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Старчевац“
Старчево, са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима према мерилима прописаним за
именовање и заједно са Записником о изборном
поступку доставила надлежним организационим
јединицама Градске управе града Панчева ради
припреме Нацртa акта о именовању директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза
Надзорног одбора да својим актом утврди или
констатује дан почетка рада именованог директора,
односно дан престанка функције директора који је
разрешен, као и да Скупштину града писаним путем
обавести о датуму ступања, односно неступања на рад
именованог директора.
Градско веће града Панчева утврдило је
предлог акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево и
доставило га са Листом за именовање Скупштини
града на одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш
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Градоначелник
града
Панчева,
дана
23.03.2016. године разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за вредновање програма и
пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора града Панчева за 2016. годину, па је на основу
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС„ број 129/07 и 83/14-др.закон)
и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст) донео следеће

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за вредновање програма
и пројеката од јавног интереса у областима
омладинског сектора града Панчева за 2016. годину (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Марко Радаковић, члан Градског већа града
Панчева задужен за подручје омладине, председник,
2. Јован Самоилов, координатор Омладинског
ресурсног центра у Дому омладине Панчево, члан,
3. Стефан Лобор, студент, члан Савета за
младе Скупштине града Панчева, члан.
За секретара Комисије одређује се Марија
Команов Јаћимовић, координаторка Канцеларије за
младе града Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на вредновање
програма и пројекта од јавног интереса у областима
омладинског сектора града Панчева за 2016. годину.
Послови вредновања програма и пројекта од
јавног интереса у областима омладинског сектора
града Панчева за 2016. годину, обухватају усвајање
принципа, приоритета и критеријума за вредновање
програма и пројеката, као и припрему конкурсне
документације и предлога текста Конкурса у складу са
Стратегијом бриге о младима града Панчева 20142017, прегледање и оцењивање пристиглих програма и
пројеката на Конкурс, подношење Градоначелнику
образложених предлога о финансијској подршци за
изабране програме и пројекте и усвајање извештаја о
реализацији и евалуацији одобрених програма и
пројеката.
Приликом вредновања предлога програма и
пројеката, Комисија се доследно придржава
критеријума, рокова и осталих услова прописаних
Конкурсом.
III
Председник, секретар и чланови Комисије из
тачке I овог решења именују се за 2016. годину.
IV
Секретару и члановима Комисије припада
надокнада у нето износу од 900,00 динара за сваку
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одржану седницу.
V
Седнице Комисије 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
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља Секретаријат за
скупштинске послове, послове градоначелника и
Градског већа и Секретаријат за јавне службе и
социјална питања, у сарадњи са осталим
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
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-06-020-2/2016-195
ПАНЧЕВО, 23.03.2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИK ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
25.03.2016. године разматрао је Предлог решења о
измени Решења о образовању Комисије за спорт, те је
на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14-др. закон), чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст) и Одлуке о условима и начину
финансирања потреба у области спорта на територији
града Панчева, (''Службени лист града Панчева'' број
34/12) донео

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ
I
У Решењу о образовању Комисије за спорт
(''Службени лист града Панчева'' број 1/13 и 3/14), у
тачки I подтачка 2. мења се и гласи:
''2. Оливера Теодоровић, представник Јавно
комуналног предузећа ''Младост'' Панчево, члан;''.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном листу града Панчева''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2016-202
ПАНЧЕВО, 25.3.2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2016-208
ПАНЧЕВО, 28.03.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
28.03.2016. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Тима за комуникацију са Апотеком
„Панчево“ Панчево у вези са питањима из
надлежности секретаријата Градске управе града
Панчева, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/07 и 83/14 - др. закон) и чланова 54. и 98. став 2
Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 25/15- пречишћен текст), донео следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА
КОМУНИКАЦИЈУ СА АПОТЕКОМ
„ПАНЧЕВО“ ПАНЧЕВО У ВЕЗИ СА
ПИТАЊИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
СЕКРЕТАРИЈАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Образује се Тим за комуникацију са Апотеком
„Панчево“ Панчево у вези са питањима из
надлежности секретаријата Градске управе града
Панчева (у даљем тексту: Тим), у следећем саставу:
1. Снежана Раковић, дипл. економиста,
Помоћник секретара за економско-финансијске
послове у Секретаријату за јавне службе и социјална
питања, координатор
2. Вера Шарац, дипл. правник, Помоћник
секретара за правне послове у Секретаријату за јавне
службе и социјална питања , чланица
3. Данијела Мирковић Блазовић, дипл.
економиста, Шеф одељења за буџет у Секретаријату за
финансије, чланица
II
Задатак тима је да врши комуникацију са
Апотеком „Панчево“ Панчево у вези са питањима из
надлежности секретаријата Градске управе града
Панчева.
III
Стручне и административно техничке
послове за потребе Тима обавља Секретаријат за јавне
службе и социјална питања, Секретаријат за
финансије и Секретаријат за скупштинске послове,
послове градоначелника и Градског већа Градске
управе града Панчева .
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157, 158., 163. и
165. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука
УС), члана 26. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 5/14 и 4/16), члана 22. Одлуке о Градској
управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст), чланова 113,
192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ“ број 33/97,
31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
I. У насељеном месту Панчево у улици Цара
Лазара, одређује се:
- постављање техничких средстава за
успоравање саобраћаја – вибрационих трака, у зони
наиласка на раскрсницу са улицом Владимира
Жестића, у смеру ка центру града (код ЈКП
„Хигијена“). Вибрационе траке поставити у пару или
у сетовима, преко целе ширине саобраћајне траке, уз
одговарајући саобраћајни знак III-4 „препрека за
успоравање саобраћаја“
- обележавање пешачког прелаза ознакама на
коловозу и одговарајућим саобраћајним знаковима, у
зони кућног броја 38, са изградњом приступних
пешачких стаза
- уклањање постојећег саобраћајног знака III11 код ЈКП „Хигијена“ који није у складу са
Правилником о саобраћајној сигнализацији, и
постављање новог саобраћајног знака III-11 „близина
школе“ у зони кућног броја 63
- постављање саобраћајног знака III-11
„близина школе“ у зони кућног броја 52А.
II. У насељеном месту Панчево у улици
Максима Горког, одређује се:
- постављање саобраћајног знака III-11
„близина школе“, у зони кућног броја 87
- уклањање постојећег саобраћајног знака III11 код кућног броја 48 који није у складу са
Правилником о саобраћајној сигнализацији, и
постављање новог саобраћајног знака III-11 „близина
школе“ у зони кућног броја 44.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
ставова I. и II. диспозитива овог решења,
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постављањем техничких средстава за успоравање
саобраћаја, одговарајућих саобраћајних знакова и
одговарајућих ознака на коловозу, у складу са
Правилником о техничким средствима за успоравање
саобраћаја,
Правилником
о
саобраћајној
сигнализацији, стандардом и саобраћајним пројектом
на који Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева даје сагласност;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације;
- да уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 09.05.2016.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.

- изврши техничку регулацију саобраћаја из
ставова I. и II. диспозитива овог решења,
постављањем прописаних саобраћајних знакова у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
стандардом и саобраћајним пројектом на који
Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева
даје сагласност, као и уклањањем постојећег
саобраћајног знака;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације;
- да уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 12.04.2016.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2016-10
ПАНЧЕВО, 23.03.2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2016-6
ПАНЧЕВО, 01.03.2016. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић, дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14 и 96/15-др. закон), члана 26. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 5/14), члана 22.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст),
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ“
број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10),
донос
РЕШЕЊЕ
I. У насељеном месту Панчево у улици
Спољностарчевачка, у зони првог улаза у Рафинерију
нафте Панчево (гледано из смера Старчева), одређује
се постављање саобраћајних знакова: III-84 „табла за
означавање врха разделног острва“ и II-45 „обавезно
обилажење са десне стране“ (на истом стубу носачу),
на врху разделног острва на које се наилази из смера
Старчева. Пречник круга поменутог знака II-45
„обавезно обилажење са десне стране“ треба да
износи 90 cm.
II. У насељеном месту Панчево у улици
Спољностарчевачка, у зони првог улаза у Рафинерију
нафте Панчево (гледано из смера Старчева), уклонити
постојећи знак II-45 „обавезно обилажење са десне
стране“ који се тренутно налази на врху разделног
острва на које се наилази из смера Старчева.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:

ДИРЕКТОР

Петар Живковић, дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14 и 96/15-др. закон), члана 26. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 5/14), члана 22.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст),
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ“
број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10),
доноси
РЕШЕЊЕ
I. У насељеном месту Панчево у улици
Руђера Бошковића, на слепом делу улице гледано од
раскрснице са улицом Ивана Цанкара, одређује се
забрана заустављања и паркирања возила, осим за
станаре поменутог дела улице. Поставити саобраћајне
знакове: II-34 „забрана заустављања и паркирања“ уз
допунску таблу IV-5 „осим за станаре“ и III-9.7 „слепи
пут“, на почетку слепог дела улице.
II. У насељеном месту Панчево у улици
Јована Поповића, на почетку слепог дела улице
гледано од раскрснице са улицом Ивана Цанкара,
поставити саобраћајни знак III-9.7 „слепи пут“.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
ставова I. и II. диспозитива овог решења,
постављањем прописаних саобраћајних знакова у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
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стандардом и саобраћајним пројектом на који
Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева
даје сагласност;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 10.04.2016.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2016-4
ПАНЧЕВО, 25.02.2016. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић, дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука УС), члана 26.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 5/14 и
4/16), члана 22. Одлуке о Градској управи града
Панчевa („Службени лист града Панчева“ број 13/14 –
пречишћен текст), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник РС“ број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
I. У насељеном месту Омољица, у улици
Патријарха Арсенија Чарнојевића, одређује се
обележавање пешачких прелаза у зони кућних бројева
86 и 166 (у зони аутобуских стајалишта). Пешачке
прелазе означити саобраћајним знаковима III-6
„пешачки прелаз“ и ознакама на коловозу (V-4).
Изградити приступне пешачке стазе.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I. диспозитива овог решења, постављањем
прописаних саобраћајних знакова и означавањем
одговарајућих ознака на коловозу, у складу са
Правилником
о
саобраћајној
сигнализацији,
стандардом и саобраћајним пројектом на који
Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева
даје сагласност;
- изгради приступне пешачке стазе до
пешачких прелаза;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 18.05.2016.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2016-13
ДИРЕКТОР

Петар Живковић , дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука УС), члана 26.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 5/14),
члана 22. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 13/14 –
пречишћен текст), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник РС“ број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
I. На општинском путу I реда (ознака пута ОП
1), на деоници Асфалтна база – Старчево – Омољица –
Банатски Брестовац – граница са К.О. Ковин, одређује
се забрана саобраћаја за теретна возила која
прекорачују осовинско оптерећење од 6 тона по
осовини. Налаже се постављање одговарајућих
саобраћајних знакова II-23 са дупунским таблама IV-6
(симбол теретног возила) и IV-2 (са натписом „20
km“). Налаже се уклањање постојећих саобраћајних
знакова II-22 „забрана саобраћаја за возила чија укупна
маса прелази масу од 15 тона“.
II. На излазима за теретна возила из фабрика
јужне инд. зоне Панчево на општински пут ОП 1,
одређује се постављање одговарајућих саобраћајних
знакова „обавезан смер“ II-43.1 и II-43.3 са
одговарајућим допунским таблама (у складу са тачком
I. овог решења).
III. На општинском путу I реда (ознака пута
ОП 5), правац пута Надел – МЗ „Стари Тамиш“ –
Долово – граница са К.О. Ковин, одређује се забрана
саобраћаја за теретна возила која прекорачују
осовинско оптерећење од 6 тона по осовини. Налаже
се постављање одговарајућих саобраћајних знакова II23 са дупунским таблама IV-6 (симбол теретног
возила) и IV-2 (са натписом „16 km“).
IV. На општинском путу I реда (ознака пута
ОП 6), правац пута Панчево (Скробара) – Качарево,
као и на путу који спаја државни пут IБ реда бр. 10 и
насељено место Качарево, одређује се забрана
саобраћаја за теретна возила која прекорачују
осовинско оптерећење од 6 тона по осовини. Налаже
се постављање одговарајућих саобраћајних знакова II23 са дупунским таблама IV-6 (симбол теретног
возила) и IV-2 (са натписом „7 km“).
V. Доношењем овог решења ставља се ван
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снаге решење решење Агенције за саобраћај Градске
управе града Панчева број XII-17-344-1/2015-42 од
01.10.2015. године.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачака I., II., III. и IV. диспозитива овог решења,
постављањем прописаних саобраћајних знакова у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
стандардом и саобраћајним пројектом, на који
Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева
даје сагласност, као и уклањањем постојећих
саобраћајних знакова;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације;
- да уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 18.04.2016.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2016-8
ПАНЧЕВО, 03.03.2016. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић, дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14 и 96/15-др. закон), члана 26. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 5/14), члана 22.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст),
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ“
број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10),
доноси
РЕШЕЊЕ
I. У насељеном месту Панчево у улици
Милоша Требињца, на делу од улице Првомајска до
улаза у Општу болницу Панчево, одређује се забрана
заустављања и паркирања возила са обе стране пута.
Поставити одговарајуће саобраћајне знакове II-34
„забрана заустављања и паркирања“ након сваке
раскрснице на овом делу поменуте улице, са обе
стране пута.
II. У насељеном месту Панчево, на крају
улице Цара Лазара у зони раскрснице са улицом
Првомајска, одређује се постављање саобраћајних
знакова: III-84 „табла за означавање врха разделног
острва“ и
II-45 „обавезно обилажење са десне
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стране“ (на истом стубу носачу), на врху разделног
острва у зони поменуте раскрснице.
III. У насељеном месту Панчево, на крају
улице Максима Горког у зони раскрснице са улицом
Првомајска, одређује се постављање саобраћајних
знакова: III-84 „табла за означавање врха разделног
острва“ и II-45 „обавезно обилажење са десне стране“
(на истом стубу носачу), на врху разделног острва у
зони поменуте раскрснице и саобр. знака II-43.1
„обавезан смер“ испод постојећег знака „обавезно
заустављање“.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
ставова I., II. и III. диспозитива овог решења,
постављањем прописаних саобраћајних знакова у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
стандардом и саобраћајним пројектом на који
Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева
даје сагласност;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 01.04.2016.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2016-3
ПАНЧЕВО, 25.02.2016. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић ,дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14 и 96/15-др. закон), члана 26. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 5/14), члана 22.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст),
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ“
број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10),
доноси
РЕШЕЊЕ
I. насељеном месту Панчево, на деловима
улица Охридска и Борска, одређује се једносмерни
режим саобраћаја. Једносмерни режим саобраћаја у
улици Охридска се уводи од улице Скадарска према
улици Борска, док се у улици Борска једносмерни
режим уводи од улице Охридска према улици
Скадарска.
II. У насељеном месту Панчево у улици
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Борска, у зони раскрснице са улицом Скадарска,
одређује се постављање саобраћајног знака II-2
„обавезно заустављање“ .
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
ставова I. и II. диспозитива овог решења,
постављањем прописаних саобраћајних знакова (II-2,
II-4, II-26, II-26.1, III-2, III-2.1) у складу са
Правилником
о
саобраћајној
сигнализацији,
стандардом и саобраћајним пројектом на који
Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева
даје сагласност;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 10.03.2016.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2016-1
ПАНЧЕВО, 28.01.2016. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић, дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука УС), члана 26.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 5/14),
члана 22. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 13/14 –
пречишћен текст), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник РС“ број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
I. У насељеном месту Панчево, у зони
раскрнице улица Др Жарка Фогараша, Цара Лазара и
6. октобра, одређује се измештање саобраћајних
знакова II-1 „уступање првенства пролаза“ и III-3 „пут
са првенством пролаза“, на одговарајуће стубове изнад
семафора.
II. У насељеном месту Панчево, у улици
Светог Саве у зони раскрснице са улицом
Книћанинова, одређује се измештање саобраћајних
знакова II-2 „обавезно заустављање“, на одговарајуће
стубове изнад семафора.
III. У насељеном месту Панчево, у улици
Моше Пијаде у зони раскрснице са улицом Стевана
Шупљикца, одређује се измештање саобраћајних
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знакова II-2 „обавезно заустављање“ и II-1 „уступање
првенства пролаза“, на одговарајуће стубове изнад
семафора.
IV. У насељеном месту Панчево у улици
Доситеја Обрадовића (раскрсница са ул. Др Жарка
Фогараша), одређује се измештање саобраћајних
знакова који се налазе уз семафор и заклањају га.
Саобраћајни знак
II-34 „забрана заустављања и
паркирања“ померити за око 3m од семафора, а
саобраћајни знак III-6 „пешачки прелаз“ померити за
10-15m од семафора (према насељу Содара).
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
ставова I., II, III. и IV. диспозитива овог решења,
измештањем постојећих саобраћајних знакова, у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
стандардом и саобраћајним пројектом на који
Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева
даје сагласност.
Рок за извршење овог решења је 20.04.2016.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2016-9
ПАНЧЕВО, 08.03.2016. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић, дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157., 158. и 161.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука
УС), члана 26. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 5/14 и 4/16), члана 22. Одлуке о Градској
управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст), чланова 113,
192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ“ број 33/97,
31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
I. У насељеном месту Панчево, део старог
градског језгра којег чине улице: Штросмајерова, Вука
Караџића, Игњата Барајевца, Косовска, Ђуре Јакшића
и Николе Ђурковића, проглашава се за зону успореног
саобраћаја. Зону успореног саобраћаја обележити
прописаном саобраћајном сигнализацијом, односно
саобраћајним знаковима III-29 „зона успореног
саобраћаја“ и III-29.1 „завршетак зоне успореног
саобраћаја“.

Страна 69 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I. диспозитива овог решења, постављањем
одговарајућих саобраћајних знакова у складу са
Правилником
о
саобраћајној
сигнализацији,
стандардом и саобраћајним пројектом на који
Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева
даје сагласност;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 10.05.2016.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2016-11
ПАНЧЕВО, 30.03.2016. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић, дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука УС), члана 26.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 5/14 и
4/16), члана 22. Одлуке о Градској управи града
Панчевa („Службени лист града Панчева“ број 13/14 –
пречишћен текст), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник РС“ број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
I. У насељеном месту Панчево, у улици
Милоша Обреновића у зони раскрснице са улицом
Војвођански булевар (код „Србијагаса“), одређује се
уклањање саобраћајног знака II-45 „обавезно
обилажење са десне стране“ који се налази на врху
разделног острва и постављање саобраћајног знака II45.3 „обилажење са обе стране“ (на истом стубу
носачу).
II. У насељеном месту Панчево, у улици Боре
Станковића у зони раскрснице са улицом Првомајска,
одређује се постављање саобраћајног знака II-45.3
„обилажење са обе стране“, на врху разделног острва у
зони поменуте раскрснице (код семафора).
III. У насељеном месту Панчево, у улици
Ослобођења у зони раскрснице са улицом Стевана
Шупљикца, одређује се постављање саобраћајног
знака II-45.3 „обилажење са обе стране“, на врху
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разделног острва у зони поменуте раскрснице (код
семафора).
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
ставова I., II. и III. диспозитива овог решења,
постављањем прописаних саобраћајних знакова у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
стандардом и саобраћајним пројектом на који
Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева
даје сагласност;
-да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 16.05.2016.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2016-12
ПАНЧЕВО, 30.03.2016. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић, дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14 и 96/15-др. закон), члана 26. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 5/14), члана 22.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст),
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ“
број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10),
доноси
РЕШЕЊЕ
I. У улици Утринска, у слепом делу у зони
раскрснице са улицом Вука Караџића, у насељеном
месту Старчево, одређује се постављање саобраћајног
знака III-9.7 „слепи пут“.
Налаже се Јавном комуналном предузећу
„Старчевац“, Старчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
става I. диспозитива овог решења, постављањем
прописаног саобраћајног знака у складу са
Правилником
о
саобраћајној
сигнализацији,
стандардом и саобраћајним пројектом на који ће
Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева
дати сагласност;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације;
Рок за извршење овог решења је 25.03.2016.
године.

Страна 70 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2016-2
ПАНЧЕВО, 12.02.2016. године

ДИРЕКТОР

Петар Живковић, дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14 и 55/14 и 96/15-др. закон), чланова 26. и 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 5/14),
члана 22. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 13/14 –
пречишћен текст), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник РС“ број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
I. Одређује се укидање 2 паркинг места
обележавањем
хоризонталном
саобраћајном
сигнализацијом да је забрањено заустављање и
паркирање возила, на општем јавном паркиралишту,
испред улаза у гаражу објекта у улици Максима Горког
бр. 76а у насељеном месту Панчево, ради изградње
саобраћајног прикључка на јавни пут на катастарској
парцели број 8052 К.О. Панчево, у складу са Решењем
о одобрењу извођења радова на изградњи
саобраћајног прикључка на јавни пут бр. V-16-351965/2015 од 02.12.2015. год. издатог од стране
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове Градске управе Града.
II. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
става I. диспозитива овог решења, уклањањем
постојеће и обележавањем одговарајуће хоризонталне
саобраћајне сигнализације, у складу са Правилником о
саобраћајној
сигнализацији,
стандардом
и
саобраћајним пројектом на који Агенција за саобраћај
Градске управе града Панчева даје сагласност;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 31.03.2016.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2016-7
ПАНЧЕВО 01.03.2016. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић, дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16– одлука УС), члана
26. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 5/14),
члана 22. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 13/14 –
пречишћен текст), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник РС“ број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
I. На општинском путу I реда (ознака пута ОП
5- Панчево (Надел-МЗ „Стари Тамиш“)-Доловограница са К.О. Ковин), на деоници пре оштре
кривине на лево у викенд зони на улазу у насељено
место Долово из смера Надела, одређује се
постављање:
- саобраћајних знакова III-63 и III-64 „табла за
усмеравање“ и
- заштитне еластично одбојне ограде
и то са десне стране пута у насипу, ради спречавања
скретања возила са планума пута.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
става I. диспозитива овог решења, постављањем
прописаних саобраћајних знакова и заштитне ограде у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
стандардом и саобраћајним пројектом на који
Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева
даје сагласност;
- да постављену опрему пута унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације и опреме;
Рок за извршење овог решења је 11.04.2016.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2016-5
ПАНЧЕВО, 26.02.2016. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић, дипл. инж. Саобраћаја
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