СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 38. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 29. Децембар 2016. ГОДИНЕ

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 29.12 2016. године, донела
је

ОДЛУКУ
о усвајању Предлога текста уговора о
регулисању међусобних односа за
пружање услуга за обављање
делатности из области урбанизма,
грађевинског земљишта, управљања
путевима и пословним простором
I
Усваја се Предлог текста уговора о
регулисању међусобних односа за пружање услуга за
обављање делатности из области урбанизма,
грађевинског земљишта, управљања путевима и
пословним простором (у даљем тексту: Уговор).
II
Уговор ће бити закључен између града
Панчева и Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево за период од
01.01.2017.године до 31.12.2017. године и њиме ће се
на основу члана 7а Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
регулисати међусобни односи за пружање услуга за
обављање делатности из области урбанизма,
грађевинског земљишта, управљања путевима и
пословним простором.
III
Уговор ће, у име Града, потписати
Градоначелник града Панчева.
IV
Уговор је саставни део ове Одлуке.

Аконтација претплате 10.738,00

V
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево, 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

УГОВОР
о регулисању међусобних односа за
пружање услуга за обављање
делатности из области урбанизма,
грађевинског земљишта, управљања
путевима и пословним простором
Закључен између:
1. Града Панчева, Панчево, Трг Краља Петра I
бр. 2-4, кога заступа Градоначелник Саша Павлов (у
даљем тексту: Град)
и
2. Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево, Змај Јовина бр.6, које
заступа Маја Витман, в.д.директора (у даљем тексту:
Јавно предузеће)
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Скупштина града Панчева донела
Одлуку о усклађивању Одлуке о задржавању права и
обавеза оснивача над Јавним предузећем „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево које је
настало спајањем ЈП „Урбанизам“ Панчево,
друштвеног фонда грађевинског земљишта и путева
општине Панчево и ЈП „Стан“ Панчево са Законом о
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јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16)
(„Сл.лист града Панчева“ бр.32/16) (у даљем тексту:
Одлука)
- Да у складу са чланом 10. Одлуке из
претходне алинеје овог члана Јавно предузеће има
искључиво право обављања делатности из области
архитектуре, других делатности од општег интереса и
то: делатности управљање јавним путевима на
територији града Панчева (општинским путевима и
улицама у насељеном месту Панчево и насељеним
местима на територији града Панчева), као и друге
поверене делатности, које ће бити утврђене Статутом
Јавног предузећа, посебним одлукама и уговором
закљученим са Градом Панчевом.
- Да је Одлуком о спровођењу Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.лист града
Панчева“ број 38/15, 4/16 и 22/16) утврђено да је
максимални број запослених на неодређено време у
Јавном предузећу 86.
- Да је Надзорни одбор Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
донео Програм пословања
Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
са Финансијским планом за 2017. годину и Посебним
програмом коришћења субвенција из Буџета града
Панчева Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево за 2017.годину, који је
достављен Скупштини града Панчева на сагласност.
Члан 2.

На основу члана 7а Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15) уговорне стране су се споразумеле да Јавно
предузеће, у оквиру делатности за које има искључиво
право, обавља следеће стручне послове:
1. Израда просторног плана и урбанистичких
планова, као и урбанистичке документације за
спровођење урбанистичких планова;
2. Израда стратешких процена утицаја
планова на животну средину и издавање енергетских
пасоша;
3. Управљање јавним путевима на територији
града Панчева (општинским путевима и улицама у
насељеном месту Панчево и насељеним местима на
територији града Панчева) и некатегорисаним
путевима;
4. Стручно техничке послове у циљу
обезбеђивања јавног осветљења (праћење реализације
уговорених радова, послови стручног надзора и
друго);
5. Припремање годишњег
Програма
уређивања грађевинског земљишта;
6. Припремање грађевинског земљишта у
складу са Програмом (прибављање потребних
геодетских и геолошких подлога, израда пројеката

29. Децембар 2016. године

парцелације, односно препарцелације за потребе
изградње објеката комуналне инфраструктуре,
експропријације и др.);
7.
Припремање
Програма
отуђења
грађевинског земљишта;
8. Фактичке и правне радње усмерене на
реализацији
Програма отуђења грађевинског
земљишта и давања у закуп грађевинског земљишта;
9. Стручно-техничке послове везане за израду
техничке документације за изградњу, реконструкцију,
адаптацију и инвестиционо одржавање
јавних
објеката и објеката комуналне инфраструктуре
(праћење реализације уговорених радова, послови
стручног надзора и друго);
10. Стручно-техничке послове на извођењу
радова који се односе на изградњу, реконструкцију,
адаптацију и инвестиционо одржавање
јавних
објеката и објеката комуналне инфраструктуре
(праћење реализације уговорених радова, послови
стручног надзора и друго);
11. Управљање пословним простором,
зиданим гаражама и атељеима;
12. Управљање неизграђеним грађевинским
земљиштем града Панчева које је планом предвиђено
за постављање монтажних гаража;
13. Израда техничких услова и доношење
одлука о коришћењу делова површина јавне намене за
привремено постављање мањих монтажних објеката и
покретних уређаја и апарата;
14. Израда документације и давање
извештаја, односно мишљења у поступку одређивања
земљишта за редовну употребу објеката;
15. Израда документације и давање мишљења
у поступку озакоњења објеката у складу са законом
којим се уређује поступак озакоњења;
16. Уклањања објеката на основу изврних
решења инспекцијских органа;
17. Израда обрачуна доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, закључивање уговора о
плаћању на рате
доприноса за уређивање
грађевинског земљишта и праћење реализације истих,
као и праћење плаћања на рате уговорене накнаде за
уређивање грађевинског земљишта;
18. Закључење и праћење реализације
уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре и
уговора о заједничком припремању и опремању
грађевинског земљишта;
19. Окончање поступака по приговорима –
жалбама пореских обвезника везано за накнаду за
коришћење грађевинског земљишта, као и решавање
других спорних питања везаних за накнаду за
коришћење грађевинског земљишта, чије је
администрирање било у надлежности Јавног
предузећа;
20. Управљање објектом дечијег одмаралишта
на Дивчибарама и организација боравка деце;
21. Одржавање јавних споменика и
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скулптуралних дела на јавним површинама и уређење
фасада;
22. Заступање пред судовима, органима
управе и другим надлежним органима у поступцима
који проистекну из обаљања горе наведених послова и
23. Сви технички, правни, финансијски,
административни и други стручни послови који су
неопходни за обављање поверених делатности, као и
други послове по налогу Града.

29. Децембар 2016. године
Члан 9.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних
примерака од којих по 3 (три) задржава свака уговорна
страна.
Град Панчево
Градоначелник

Саша Павлов

ЈП „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево
в.д.директор

Маја Витман

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да ће спровођење
поступака јавних набавки које се односе на
инвестиције, одржавање путева, јавно осветљење и
друго, у име и за рачун Града, обављати Јавно
предузеће, а за које ће бити овлашћено посебном
одлуком, у којој ће бити одређени обим и садржина
овлашћења, све у складу са позитивним прописима
које регулишу област јавних набавки.
Члан 4.

Јавно предузеће се обавезује да ће поверене
стручне послове из члана 2. овог Уговора извршавати
квалитетно, у свему према правилима струке, у складу
са законима и подзаконским актима.
Члан 5.

Поверене стручне послове из члана 2. овог
Уговора обављаће број запослених одређен у складу са
одлуком којом се регулише максимални број
запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе за град Панчево.
Члан 6.

Предлогом Одлуке о буџету града Панчева за
2017.годину који је утврдило Градско веће града
Панчева Закључком број II-05-06-24/2016-53 од
22.12.2016.године планирана су средства Јавном
предузећу за обављање послова из члана 2.овог
уговора у периоду 01.01. - 31.12.2017.године.
Јавно предузеће се обавезује да доставља
рачуноводствену и другу финансијску документацију
Граду, на основу које ће Град преносити средства
Јавном предузећу.
Јавно предузеће ће по извршеним услугама,
Граду достављати на плаћање фактуре, са прилозима,
којима ће се правдати стварни трошкови.
Члан 7.

Овај Уговор се закључује за период од
01.01.2017.године до 31.12.2017. године.
Члан 8.

За све што није регулисано овим Уговором
примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о планирању и изградњи и других
одговарајућих прописа.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 29.12. 2016. године, донела
је

ОДЛУКУ
о усвајању Предлога текста уговора о
регулисању међусобних односа за
пружање услуга за обављање
делатности на пословима изградње и
давања у закуп станова за социјално
становање и градских станова
I
Усваја се Предлог текста уговора о
регулисању међусобних односа за пружање услуга за
обављање делатности на пословима изградње и
давања у закуп станова за социјално становање и
градских станова (у даљем тексту: Уговор)..
II
Уговор ће бити закључен између града
Панчева и Јавног предузећа „Градска стамбена
агенција“ Панчево за период од 01.01.2017.године до
31.12.2017. године и њиме ће се на основу члана 7а
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) регулисати међусобни
односи за пружање услуга за обављање делатности из
области изградње и давања у закуп станова за
социјално становање и градских станова.
III
Уговор ће у име Града, потписати
Градоначелник града Панчева.
IV
Уговор чини саставни део Одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево,29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

УГОВОР
о регулисању међусобних односа за
пружање услуга за обављање
делатности на пословима изградње и
давања у закуп станова за социјално
становање и градских станова
Закључен између:
1. Града Панчева, Панчево, Трг Краља Петра I
бр. 2-4, кога заступа Градоначелник Саша Павлов (у
даљем тексту: Град)
и
2. Јавног предузећа
“Градска стамбена
агенција“ Панчево, Његошева бр.1а, које заступа
Зденка Јокић в.д.директора (у даљем тексту: Јавно
предузеће)
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 12.10.2016.године донела Одлуку о
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Градска стамбена агенција“ Панчево са Законом о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16)
(„Сл.лист града Панчева“ бр. 29/16) (у даљем тексту:
Одлука) и Oдлуку о изменама и допуни Одлуке о
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Градска стамбена агенција“ Панчево са Законом о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16)
(„Сл.лист града Панчева“ бр.32/16) (у даљем тексту:
Измене и допуна одлуке)
- Да у складу са чланом 10. Одлуке и Измена
и допуне одлуке Јавно предузеће има искључиво
право обављања делатности из области грађевинских
пројеката, као и друге поверене делатности, које ће
бити утврђене Статутом Јавног предузећа, посебним
одлукама и уговором закљученим са Градом
Панчевом.
- Да је Одлуком о спровођењу Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.лист града
Панчева“ број 38/15, 4/16 и 22/16) утврђено да је
максимални број запослених на неодређено време у
Јавном предузећу 25.
- Да је Надзорни одбор Јавног предузећа
„Градска стамбена агенција“ Панчево донео Програм
пословања Јавног предузећа „Градска стамбена
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агенција“ Панчево за 2017.година са Финансијским
планом, који је достављен Скупштини града Панчева
на сагласност.
Члан 2.

На основу члана 7а Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15) уговорне стране су се споразумеле да Јавно
предузеће, у оквиру делатности за које има искључиво
право, обавља следеће стручне послове:
1. Послове давања у закуп станова за
социјално становање који су у јавној својини града
Панчева (обрачун трошкова и наплате закупнине;
послове расписивања конкурса за доделу станова у
закуп и објављивање конкурса у јавним гласилима и
др)
2. Предузимање стручно-техничких послова
везаних за израду техничке документације за
изградњу, реконструкцију, адаптацију и инвестиционо
одржавање станова за социјално становање;
3. Предузимање стручно-техничких послова
на извођењу радова који се односе на изградњу,
реконструкцију,
адаптацију
и
инвестиционо
одржавање станова за социјално становање;
4. Послови давања у закуп градских станова и
станова за расељавање (обрачун трошкова и наплате
закупнине; послове расписивања конкурса за доделу
станова у закуп и објављивање конкурса у јавним
гласилима и др)
5. Предузимање стручно-техничких послова
везаних за израду техничке документације за
реконструкцију,
адаптацију
и
инвестиционо
одржавање
градских станова и станова за
расељавање;
6. Предузимање стручно-техничких послова
на извођењу радова који се односе на реконструкцију,
адаптацију и инвестиционо одржавање градских
станова и станова за расељавање;
7. Предузимање стручно-техничких послова
везаних за израду техничке документације за изградњу
стамбених објеката за потребе града Панчева;
8. Предузимање стручно-техничких послова
на извођењу радова који се односе на изградњу
стамбених објеката за потребе града Панчева;
9. Послове издавања енергетских пасоша за
објекте који су у јавној својини града Панчева;
10. Припрема документације за озакоњење
објеката
11. Припрема документације за упис објеката
у катастарску евиденцију;
12. Заступање пред судовима, органима
управе и другим надлежним органима у поступцима
који проистекну из обаљања горе наведених послова и
13. Сви технички, правни, финансијски,
административни и други стручни послови који су
неопходни за обављање поверених делатности, као и
други послове по налогу Града.
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Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да ће спровођење
поступака јавних набавки које се односе на изградњу
објеката за социјално становање и стамбених објеката
за потребе града Панчева, као и друге поверене
послове, у име и за рачун Града, обављати Јавно
предузеће, а за које ће бити овлашћено посебном
одлуком, у којој ће бити одређени обим и садржина
овлашћења, све у складу са позитивним прописима
које регулишу област јавних набавки.
Члан 4.

Јавно предузеће се обавезује да ће поверене
стручне послове из члана 2. овог Уговора извршавати
квалитетно, у свему према правилима струке, у складу
са законима и подзаконским актима.
Члан 5.

Поверене стручне послове из члана 2. овог
Уговора обављаће број запослених одређен у складу са
одлуком којом се регулише максимални број
запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе за град Панчево.
Члан 6.

Предлогом Одлуке о буџету града Панчева за
2017.годину који је утврдило Градско веће града
Панчева Закључком број II-05-06-24/2016-53 од
22.12.2016.године планирана су средства Јавном
предузећу за обављање послова из члана 2.овог
уговора у периоду 01.01. - 31.12.2017.године.
Јавно предузеће се обавезује да доставља
рачуноводствену и другу финансијску документацију
Граду, на основу које ће Град преносити средства
Јавном предузећу.
Члан 7.

Овај Уговор се закључује за период од
01.01.2017.године до 31.12.2017. године.
Члан 8.

За све што није регулисано овим Уговором
примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о планирању и изградњи и других
одговарајућих прописа.
Члан 9.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних
примерака од којих по 3 (три) задржава свака уговорна
страна.
Град Панчево
ЈП „Градска стамбена
Градоначелник
агенција“ Панчево
Саша Павлов
в.д.директор
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(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12,
99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн.,
95/15-усклађени дин.изн., 83/16 и 91/16 – усклађени
дин. изн.), Закона о буџетском систему („Сл. гласник
РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др закон,
103/15 и 99/16), Закона о јавној својини („Сл. гласник
РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), Закона о
облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, број 29/78,
39/85, 45/89- одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, број
31/93 и „Сл. лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева“, број 25/15 – пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 29.12.2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСЛОВНОМ, МАГАЦИНСКОМ
ПРОСТОРУ И ГАРАЖАМА ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о пословном, магацинском
простору и гаражама града Панчева („Сл. лист града
Панчева, број 15/14, 29/14, 11/15, 28/15 и 22/16) у
члану 30. став 2. мења се и гласи:
„Почетна висина закупнине за пословни
простор по зонама износи:
Зона
Прва
Друга
Трећа

Динара по m2 (без ПДВ)
308,40
205,60
102,80“

У члану 30. став 3. мења се и гласи:
„Почетна висина закупнине за магацински
простор по зонама износи:
Зона
Прва
Друга
Трећа

Динара по m2 (без ПДВ)
154,20
102,80
51,40“
Члан 2.

У члану 31. став 4. мења се и гласи:
„Почетна висина закупнине по категоријама
за зидане гараже износи:
Категорија
Динара по m2 (без ПДВ)
Прва
83,51
Друга
52,05

Зденка Јокић

На основу члана 20. и члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/2014 – др.закон), члана 6. тачка 10 и члана
7. Закона о финансирању локалне самоураве

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
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дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“, а примењиваће се од 01. јануара 2017.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-21/2016-10
Панчево, 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07 и
83/14-др.закон), члана 3. тачка 1. и члана 4.став 3.
Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС”
бр. 88/11), члана 69. тачка 9. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16), члана
33.тачка 12. Одлуке о усклађивању Одлуке о
задржавању права и обавеза оснивача над Јавним
комуналним предузећима која су настала поделом
Јавног комуналног предузећа «Стандард» Панчево са
Законом јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.
15/16) («Службени лист града Панчева» број 29/16) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 29.12. 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
о поверавању комуналне делатности
производње и дистрибуције воде у
насељеном месту Качарево
Члан 1.

Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа «Водовод и канализација» Панчево број 51/71 т.2 од 14.12.2016.године, која се односи на пренос
обављања делатности производње и дистрибуције
воде
за насељено место Качарево, са Јавног
комуналног предузећа „Качарево“ Качарево (у даљем
тексту: ЈКП „“Качарево“ Качарево) на Јавно
комунално предузеће „Водовод и канализација“
Панчево (у даљем тексту: ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево).
Пренос постојеће водоводне мреже у
насељеном месту Качарево на управљање, одржавање
и коришћење за потребе дистрибуције воде за
насељено место Качарево, са ЈКП „Качарево“
Качарево на ЈКП „Водовод и каналиазција“ Панчево,
извршиће се у складу са законом.
Скупштина града Панчева поверава ЈКП
„Водовод и канализација“ Панчево обављање
комуналне делатности производње и дистрибуције
воде за насељено место Качарево и наплату услуга по
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важећој Одлуци о утврђивању цена за воду и отпадну
воду и то: за воду за домаћинства по цени од 54,24
дин/m³ (без ПДВ-а), за воду за привреду по цени од
103,60 дин/m³ (без ПДВ-а) и за воду за кориснике који
обављају
послове
дефицитарних
занатских
делатности по цени од 73,09 дин/m³ (без ПДВ-а).
Промене цена из претходног става утврђиваће
се Одлуком о утврђивању цена за воду и отпадну воду
у складу са законом.
Члан 2.

Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Качарево“ Качарево од 21.12.2016.године,
којом се уступа комунална делатност снабдевања
водом за пиће становништва насељеног места
Качарево ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.
Саставни део Одлуке Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево од
21.12.2016.године је и приказ основних средстава ЈКП
„Качрево“ Качарево која служе за обављање
делатности производње и дистрибуције воде на
31.12.2015.године, са напоменом да ће након давања
сагласности оснивача на Одлуку о поверавању
комуналне делатности производње и дистрибуције
воде у насељеном месту Качарево, са ЈКП „Качарево“
Качарево на ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево,
ЈКП „Качарево“ Качарево извршити прерачун
рачуноводствене амортизације основних средстава
који служе обављању делатности производње и
дистрибуције воде за период од 1.01.2016.године до
дана давања сагласности, а ради предаје ЈКП
„Водовод и канализација“ Панчево.
Члан 3.

Обавезују се ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево и ЈКП „Качарево“ Качарево да заједно
предузму све потребне мере којима се обезбеђује
техничко-технолошко
јединство
система
за
функционисање снабдевања водом за пиће, а
обухватају замену мерних инструмената како би се
омогућило очитавање потрошње воде, као и наплата
воде по очитаном стању, испирање мреже и др., ради
прикључења водоводне мреже у насељеном месту
Качарево на магистрални водовод Панчево-СкробараКачарево и стварања услова да од 1.02.2017.године
ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево у потпуности
преузме комуналну делатност производње и
дистрибуције воде и наплату ове услуге.
Члан 4.

За решавање права и обавеза запослених у
ЈКП „Качарево“ Качарево, поступиће се у складу са
Законом о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.
68/15 и 81/06-УС) и другим актима донетим у складу
са законом.
У складу са Уредбом о поступку за
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прибављање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава („Сл.гласник РС“ бр. 113/13, 21/14, 66/14,
118/14, 22/15 и 59/15), ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево ће да заснује радни однос са 5 (пет)
запослених из ЈКП „Качарево“ Качаревo у
2017.години, имајући у виду да су у Програму
пословања за 2017.годину планирали заснивање
радног односа за обављање наведених делатности у
оквиру планиране масе зарада.
Члан 5.
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ
ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У СИСТЕМУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА,
СИСТЕМУ ЈАВНИХ СЛУЖБИ, СИСТЕМУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И
СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА
2015. ГОДИНУ
Члан 1.

Обавезују се ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево и ЈКП „Качарево“ Качарево да сва општа акта
усагласе са овом одлуком у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Обавезују се ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево и ЈКП „Качарево“ Качарево да у складу са
овом одлуком, а у року од 15 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке, донесу акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места и да
исти доставе на сагласност Градоначелнику града
Панчева.
Члан 6.

Ово Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево, 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору ("Службени гласник Републике Србије" број
68/15 и 81/16- одлука УС), Одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2015. годину („Сл. гласник Републике
Србије“ број 101/15, 114/15, 10/16, 22/16 и 45/16) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева" број 25/15пречишћен текст и 12/16) Скупштина града Панчева,
на седници одржаној дана 29.12.2016. године, донела
је

У Одлуци о спровођењу Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне Покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист
града Панчева“ бр. 38/15, 4/16 и 22/16), у члану 2, у
табели, под редним бројем 1. у колони „ максималан
број“ број „286“ замењује се бројем „288“.
У истом члану, под редним бројем бројем 39.
у колони „ максималан број“ број „4“ замењује се
бројем „2“.
У истом члану, под редним бројем 41.
у колони „ максималан број“ број „122“ замењује се
бројем „121“.
У истом члану, под редним бројем
46. у колони „ максималан број“ број „234“ замењује
се бројем „239“.
У истом члану, под редним бројем 51.
у колони „ максималан број“ број „ 17“ замењује се
бројем „ 13 “.
Члан 2.

Обавезују се ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево, ЈКП „Грејање“ Панчево и ЈКП „Качарево“
Качарево да у року од 15 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке, донесу акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места
усклађен са овом одлуком.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу
даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-10
Панчево,29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

На основу члана 32. тачка 15. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др.закон),чланoва 33.,34.,36. и 37.
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број
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61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), члана 28.Одлуке о буџету
града Панчева за 2016.годину („Службени лист града
Панчева“, број 37/15,3/16, 4/16-исправка, 19/16 , 26/16
и 33/16) и чланова 39. и 98.став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева”, број
25/2015 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева,
на
седници
одржаној
29.12.
2016.године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ
РАСХОДА
Члан 1.

У Одлуци о задуживању града Панчева за
финансирање капиталних инвестиционих расхода
(„Службени лист града Панчева“, број 4/16 , 20/16 ,
30/16 и 32/16) члан 2. Одлуке мења се и гласи :
„Реализација
капиталних
инвестиција
планирана је код корисника буџетских средстава и то:
Градска управа града Панчева, која нема
право на одбитак претходног пореза ;
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева “Панчево, које нема право на
одбитак претходног пореза ;
Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Панчево;
Јавно комунално предузеће за уређење и
одржавање спортских терена и објеката „Младост“
Панчево;
Јавно комунално предузеће “Зеленило“
Панчево;
Јавно комунално предузеће „Хигијена“
Панчево ;
Јавно комунално предузеће за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“са потпуном одговорношћу
и
Јавно комунално предузеће „БНС“Банатско
Ново Село.
Средства из члана 1. ове одлуке планирана су
за финансирање капиталних инвестиција у оквиру
следећих програма:
ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

1. Израда техничке документације за
реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће
Јовановића бр.33 "Америчке зграде" до 800.000 динара
са ПДВ-ом
2. Израда техничке документације за уређење
дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву
до 1.000.000 динара са ПДВ-ом
3. Израда техничке документације за уређење
дворишта у улици др Светислава
Касапиновића
бр.24 у Панчеву до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
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4. Обезбеђење земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Банијске у Панчеву до 9.256.000 динара
5. Обезбеђење земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Македонске у Панчеву до 1.875.000 динара
6. Обезбеђење земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у састав улице
Стевана Сремца у Панчеву до 2.256.000 динара
7. Плато Дома омладине Панчево - Израда
техничке документације и извођење радова на
уређењу платоа до 1.100.000 динара са ПДВ-ом
8. Инвестиционо одржавање дела пешачке
зоне око зграде Градске управе са пратећом
документацијом до 14.247.426 динара са ПДВ-ом
9. Пројектно техничка документација за
инфраструктурно опремање Северне индустријске
зоне до 3.766.030 динара са ПДВ-ом
10. Експропријација катастарских парцела за
потребе изградње приступне саобраћајнице за нову
градску депонију до 5.014.800 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

11. Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи еко – чесме до
5.000.000 динара са ПДВ-ом
12. Изградња кишне канализације на
раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше
Пијаде са израдом техничке документације до
5.500.000 динара са ПДВ-ом
13. Израда техничке документације и
изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде
од броја 106 до 116 до 5.000.000 динара са ПДВ-ом
14. Израда техничке документације за
изградњу кишне канализације у улици Добровољачка
до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
15. Наставак изградње фекалне канализације
у Омољици до 13.000.000 динара са ПДВ-ом
16. Изградња паркинг простора код Матице
Словачке - са израдом техничке документације до
650.000 динара са ПДВ-ом
17. Изградња паркинг простора испред МЗ
Војловица са израдом техничке документације до
1.000.000 динара са ПДВ-ом
18. Периодично одржавање дела Гробљанске
улице - паркинг испред гробља у Иванову до 920.000
динара са ПДВ-ом
19. Пијаца у Јабуци - Израда техничке
документације и извођење радова на реконструкцији
настрешнице до 2.400.000 динара са ПДВ-ом
20. Пијаца у Глогоњу - Израда техничке
документације и извођење радова на постављању
настрешице (на кат. парцели бр. 6111 к.о. Глогоњу) до
1.700.000 динара са ПДВ-ом
21. Банатско Ново Село-Извођење радова на
изградњи капеле на источном гробљу до 10.900.000 са
ПДВ-ом
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22. Извођење радова – Пројекат јавног
осветљења државног пута I Б реда бр.10 у улици
Новосељански пут, пролаз кроз Панчево до 21.000.000
динара са ПДВ-ом
23. Израда техничке документације и
реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж
до 2.700.000 динара са ПДВ-ом
24. Инвестиционо одржавање капеле у
Војловици до 500.000 динара са ПДВ-ом
25. МЗ Иваново - Извођење радова на
изградњи капеле на месном гробљу до 7.500.000
динара са ПДВ-ом
26. Наставак радова на проширењу Новог
гробља до 15.000.000 динара са ПДВ-ом
27. Израда генералног пројекта одвођења
атмосферске воде за град Панчево до 5.000.000 динара
са ПДВ-ом
28. Реконструкција - проширење КЦС у
улици Суботичкој до 1.749.270 динара са ПДВ-ом
29. Изградња водовода ПЕ ДН 110 на
катастарским парцелама бр: 123, 13971/2, 13971/3,
13971/13 и 14018/1 К.О. Панчево до 1.476.625 динара
са ПДВ-ом
30. Изградња водоводне мреже у улици
Преспанској и Власинској до 5.500.730 динара са
ПДВ-ом
31. Изградња водоводне мреже у улици
Шарпланинској до 3.500.000 динара са ПДВ-ом
32. МЗ Глогоњ – Изградња капеле и пратећег
објекта са надстрешницом до 4.440.473 динара са
ПДВ-ом
33. Обезбеђивање дела средстава за купљене
нове аутобусе до 17.341.586 динара
34. Куповина половних аутобуса
до
67.000.000 динара
ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

35. Црвени магацин- Пројектно техничка
документација реконструкције објекта до 8.679.580
динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

36. Израда идејног решења за Цикло – мотел
на СРЦ Стрелиште до 800.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 6 – ЗАЖТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

37. Набавка половних аутосмећара
13.500.000 динара

до

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА
И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

38. Реконструкција саобраћајнице са
инфраструктуром у Улици 7. јула , у Панчеву до
93.460.000 динара са ПДВ-ом
39. Завршетак реконструкције
старог
градског језгра „Старо Панчево“ у Панчеву до
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6.150.000 динара са ПДВ-ом
40. Израда техничке документације са
техничком контролом и извођење радова на мосту у
Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету" до 9.200.000
динара са ПДВ-ом
41. Извођење преосталих радова на
реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел
на локалном путу Омољица-Иваново до 9.000.000
динара са ПДВ-ом
42. Периодично одржавање Скадарске улице пешачка стаза до 5.500.000 динара са ПДВ-ом
43. Израда техничке документације улице
Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром
до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
44. Израда техничке документације улице Иве
Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булевара до
1.000.000 динара са ПДВ-ом
45. Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи приступног пута за
регионалну депонију у Панчеву до 65.000.000 динара
са ПДВ-ом
46. Периодично одржавање тротоара у
насељеном месту Панчево са израдом техничке
документације до 5.300.000 динара са ПДВ-ом
47. Израда техничке документације за
изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у
Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут
(Панчево-Ковин) до 2.000.000 динара са ПДВ-ом
48. Израда
техничке документације за
реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од
Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву до
1.500.000 динара са ПДВ-ом
49. Изградња пешачке стазе од Охридске
чесме до Спортског центра са израдом техничке
документације до 4.000.000 динара са ПДВ-ом
50. Постављање заштитне пешачке ограде на
разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са
израдом техничке документације до 6.000.000 динара
са ПДВ-ом
51. Појачано одржавање улице Бориса
Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске до
4.363.516 динара са ПДВ-ом
52. Периодично одржавање улице Првомајска
од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву
до 1.525.577 динара са ПДВ-ом
53.
Периодично
одржавање
улице
Македонска од улице Радничке до улице Омладинске
у Качареву до 1.950.000 динара са ПДВ-ом
54. Периодично одржавање улице Бориса
Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у
Банатском Новом Селу до 9.530.298 динара са ПДВом
55. Периодично одржавање улице Наделске у
Старчеву до 474.499 динара са ПДВ-ом
56. Периодично одржавање улице Зимске у
Старчеву до 596.249 динара са ПДВ-ом
57. Периодично одржавање улице Михајла
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Пупина у Старчеву до 1.720.000 динара са ПДВ-ом
58. Периодично одржавање улице Моше
Пијаде у Банатском Брестовцу до 8.349.544 динара са
ПДВ-ом
59. Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици Војвођанска у Долову до
7.360.386 динара са ПДВ-ом
60. Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици ЈНА у Долову до 9.140.671
динара са ПДВ-ом
61. Извођење радова на појачаном одржавању
улице Бегејске у Омољици до 2.561.227 динара са
ПДВ-ом
62. Пројектно - техничка документација за
побољшање укрсног места државног и општинског
пута (Надел- Долово) до 424.800 динара са ПДВ-ом
63. Опрема за објекте код којих је услед већих
оштећења угрожена стабилност објекта и представља
непосредну опасност до 2.000.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

64. Вртић „Славуј“, Котеж 1 - израда техничке
документације и извођење радова на постављању
ограде за потребе вртића до 2.900.000 динара са ПДВом
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

65. Инвестиционо одржавање
постојеће
бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ
"Доситеј Обрадовић" у Омољици са израдом техничке
документације и опремање терена до 2.600.000
динара са ПДВ-ом
66. ОШ „Ђура Јакшић“ - Инвестиционо
одржавање санитарних чворова и свлачионица до
1.495.330 динара са ПДВ-ом
67. ОШ „Стевица Јовановић“- Инвестиционо
одржавање до 12.000.000 динара са ПДВ-ом
68. ОШ „Стевица Јовановић“- Уређење
школског дворишта до 2.800.000 динара са ПДВ-ом
69. ОШ “Ђура Јакшић“ Панчево инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије
(део школске зграде и комплет на спортској сали ) до
4.200.000 динара са ПДВ-ом
70. ОШ „Братство Јединство“ - Инвестиционо
одржавање челичне кровне конструкције-заштита од
пожара до 2.820.000 динара са ПДВ-ом
71. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Инвестиционо одржавање санитарних чворова на
спратовима школе и израда техничке документације и
извођење радова на инсталацијама ПП заштите до
5.000.000 динара са ПДВ-ом
72. ОШ“ Моша Пијаде“ у Иванову Инвестиционо одржавање ограде на парцели 802/2 до
2.100.000 динара са ПДВ-ом
73. ОШ „Ђура Јакшић“ - Израда техничке
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документације за реконструкцију дворишта до 400.000
динара са ПДВ-ом
74. ОШ „Мирослав Мика Антић“Панчево Израда техничке документације и извођење радова до
2.000.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 10ВАСПИТАЊЕ

СРЕДЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ

И

75. Машинска школа - Израда техничке
документације за изградњу радионице до 1.100.000
динара са ПДВ-ом
76. Електротехничка школа "Никола Тесла" Израда техничке документације за изградњу школске
радионице (у складу са изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи) до 1.100.000 динара са ПДВом
77. Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" инвестиционо одржавање санитарних чворова до
2.704.665 динара са ПДВ-ом
78. Машинска школа “Панчево“ Панчево израда техничке документације за потребе
реконструкције/изградње терена за мале спортове до
300.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

И ДЕЧЈА

79. ЈП "Дирекција" Панчево, одмаралиште на
Дивчибарама - инвестиционо одржавање до
10.524.882 динара са ПДВ-ом
80.
ЈП"Дирекција"
Панчево,
Дечије
одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по
пројектима за легализацију до 5.500.000 динара са
ПДВ-ом
81. Израда техничке документације и
извођење радова на наткривању велике терасе у
одмаралишту на Дивчибарама до 15.000.000 динара
са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

82. Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина Реконструкција и доградња дела
амбуланте до
6.350.000 динара са ПДВ-ом
83. Амбуланта Качарево - Израда техничке
документације за реконструкцију инсталација
водовода и електроинсталација и техничке
документације из области заштите од пожара до
400.000 динара са ПДВ-ом
84. Амбуланта Долово - Извођење радова по
пројектној документацији - II фаза до 8.500.000
динара са ПДВ-ом
85. Амбуланта Глогоњ - Инвестиционо
одржавање објекта до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
86. Амбуланта „Стрелиште“ - Израда
техничке
документације
за
реконструкцију
електроинсталација до 600.000 динара са ПДВ-ом
87. Амбуланта “Нови Свет“ у Панчеву Техничка документација и извођење радова на
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реконструкцији електроинсталација до 3.550.000
динара са ПДВ-ом
88. Амбуланта у Банатском Брестовцу –
Прикључак водовода и
електроинсталација
(пројектовање, техничка контрола пројеката и
извођење радова) до 1.692.425 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ
13
ИНФОРМИСАЊА

РАЗВОЈ

КУЛТУРЕ

И

89. Дворана Аполо - Инвестиционо
одржавање пода до 1.278.578 динара са ПДВ-ом
90. Дом омладине Панчево - Инвестиционо
одржавање објекта до 1.950.000 динара са ПДВ-ом
91. Народни музеј Панчево - Израда
комплетне пројектно техничке документације са
техничком контролом за реконструкцију комплетног
објекта Народног музеја Панчево до 5.358.000 динара
са ПДВ-ом
92. Дом културе Глогоњ – допуна техничке
документације, извођење радова за потребе озакоњења
објекта до 1.750.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

93. Израда техничке документације и
извођење радова на реконструкцији атлетске стазе са
припадајућом инфраструктуром до 29.500.000 динара
са ПДВ-ом
94. СРЦ Стрелиште - Израда техничке
документације и постављање ограде до 4.000.000
динара са ПДВ-ом
95. СРЦ Стрелиште - Наставак радова на
замени термомашинске опреме и припадајућих
инсталација за потребе градских базена до 3.340.195
динара са ПДВ-ом
96. Набавка, испорука и монтажа терена са
мартинелом и вештачком травом на СРЦ Младост до
1.664.224 динара са ПДВ-ом
97. СРЦ Стрелиште-Замена термомашинске
опреме и припадајућих инсталација за потребе
градских базена до 2.758.414 динара са ПДВ-ом
98.
Прилагођавање
комплетне
инфраструктуре за постављање „Балон хале“ на
отвореном базену СЦ „Стрелиште“ до 1.750.000
динара са ПДВ-ом.“.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу
данoм
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево, 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу члана 34. став 1. Закона о
регионалном развоју („Сл. гласник РС”, бр.51/09, 30/10
и 89/15 – др. закон), чланова 139 – 244. и чланова 567571. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник
РС“ бр. 36/2011, 99/11, 83/2014 – др. закон и 5/2015),
чланова 23, 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и
чланова 39. и 98. Статута града Панчева („Сл. лист
града Панчева”, бр.25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
29.12. 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Предлога текста уговора о
оснивању Регионалне развојне агенције
„Јужни Банат“ доо Панчево
I
Усваја се Предлог текста уговора о оснивању
Регионалне развојне агенције „Јужни Банат“ доо
Панчево
II
Уговор из тачке I ове одлуке биће закључен
између Града Панчева, Града Вршца, Општине Ковин,
Општине Ковачица, Општине Алибунар, Општине
Бела Црква, Општине Пландиште, Општине Опово,
Građevinskog preduzeća FINNET-INŽENJERING DOO,
Pančevo и HITEAM društvo sa ograničenom
odgovornošću za usluge, Vršac и њиме ће се регулисати
пословно име и седиште друштва претежна делатност
друштва, укупан износ основног капитала друштва,
износ новчаног улога сваког члана друштва, време
уплате новчаног улога, удео сваког члана друштва у
укупном основном капиталу изражен у процентима,
врста и надлежности органа друштва, заступање
друштва, трајање и престанак друштва и остала
питања.
III
Уговор из тачке I ове одлуке, у име Града,
потписаће Градоначелник града Панчева.
IV
Уговор из тачке I ове одлуке, чини њен
саставни део.
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-04-06-21/2016-10
Панчево, 29.12,2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник
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РС“број 41/09,53/10,101/11,32/13- одлука УС,
55/14,96/15- др.закон и 9/16-одлука УС), чланова 2., 3.,
14. став 5., 20., 21. Закона о инспекцијском надзору
(„Сл.гласник РС“,бр, 36/15), члана 53. Закона о јавним
путевима („Сл.гласник РС“,бр.101/05,123/07, 101/11,
93/12 и 104/13), чланова 4.,13., 20. и 36. Закона о
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.
88/11), чланова 7. и 9. 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), члана 32. тачка 6. и члана 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07 и 83/14 други закон), члана 39. тачке 6. и 7. и члана 98. став 1.
Статута града Панчева („Сл.лист града Панчева“,број
бр.25/15- пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 29.12.2016.године,
донела је

ОДЛУКУ
О УРЕЂЕЊУ САОБРАЋАЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређује се динамички и
статички саобраћај на територији града Панчева (у
даљем тексту: Град), надзор над применом одредаба
ове одлуке и казнене одредбе.
Члан 2.

Изрази употребљени у овој одлуци имају
следеће значење:
1) САОБРАЋАЈ је кретање возила и лица на
путевима, чије је понашање уређено у циљу његовог
безбедног и несметаног одвијања;
2) ПУТ је изграђена, односно утврђена
површина коју као саобраћајну површину могу да
користе сви или одређени учесници у саобраћају, под
условима одређеним законом и др. прописима;
3) УЛИЦА
је јавни пут у насељу који
саобраћајно повезује делове насеља;
4) КОЛОВОЗ
је део пута намењен
првенствено за кретање возила;
5) РАСКРСНИЦА је део коловоза на коме се
укрштају, спајају или раздвајају путеви у истом нивоу;
6) ТРОТОАР је посебно уређен део пута поред
коловоза намењен првенствено за кретање пешака;
7) ЈАВНО ПАРКИРАЛИШТЕ је део јавне
саобраћајне површине или посебно изграђен објекат
намењен за паркирање возила;
8) ПАРКИНГ МЕСТО је означени део јавног
паркиралишта намењен искључиво за паркирање
једног возила;
9) ПЕШАЧКА ЗОНА је зона одређена актом
надлежног органа и служи за кретање пешака;
10) ЗОНЕ СА ОГРАНИЧЕНИМ КРЕТАЊЕМ
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МОТОРНИХ ВОЗИЛА су централна и заштитна
зона, одређена актом надлежног органа;
11) ЗОНЕ УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА
ВОЗИЛА је део пута, улице или део насеља у коме
коловоз користе пешаци и возила;
12) ПЕШАЧКА СТАЗА је пут који је намењен
искључиво за кретање пешака;
13) ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ је означени део
коловоза намењен за прелазак пешака преко коловоза;
14) БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА
је пут
намењен искључиво за кретање бицикала;
15) ТРГ је посебан плато намењен кретању и
окупљању пешака који је дефинисан урбанистичким
планом и проглашен од стране органа локалне
самоуправе као такав;
16) ВОЗИЛО је средство које по контструкцији,
уређајима, склоповима и опреми намењено и
оспособљено за кретање по путу;
17) ПУТНИЧКО ВОЗИЛО је возило за превоз
путника које има највише 9 места за седење,
укључујући и место за седење возача;
18) АУТОБУС је возило за превоз путника које
има више од 9 места за седење, укључујући и место за
седење возача;
19) УЧЕСНИК У САОБРАЋАЈУ је лице које
на било који начин учествује у саобраћају;
20) ВОЗАЧ је лице које на путу управља
возилом;
21) ПЕШАК је лице које се креће по путу,
односно које по путу сопственом снагом вуче или гура
возило, ручна колица, дечје превозно средство, колица
за немоћна лица или лице у дечјем превозном средству
или лице у колицима за немоћна лица које покреће
сопственом снагом или снагом мотора;
22) ЗАУСТАВЉАЊЕ ВОЗИЛА
је сваки
прекид кретања возила на путу у трајању до 3 минута,
при чему возач не напушта возило, осим прекида
ради поступања по знаку или правилу којим се
регулише саобраћај;
23) ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА је сваки прекид
кретања возила, осим прекида ради поступања по
знаку или правилу којим се регулише саобраћај, које
се не сматра заустављеним, може бити са контролом
улаза и излаза возила или без ње;
24) ГАРАЖИРАЊЕ
возила
подразумева
остављање возила у објекат специјално намењен за тогаража;
25) ОДБАЧЕНО ВОЗИЛО је возило које је
остављено на површини јавне намене, видно
запуштено не регистровано, дотрајало и оштећено;
26) САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА је
систем средстава, уређаја и ознака за регулисање и
вођење саобраћаја;
27) САОБРАЋАЈНИ ЗНАК је знак којим се
употребом графичких или светлосних или бројчаних
или словних ознака или других симбола учесници у
саобраћају упозоравају на опасност на путу, ставља им
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се до знања ограничење, забране и обавезе, односно
дају обавештења потребна за безбедно кретање по
путу;
28) РЕГИСТАРСКА ТАБЛИЦА је ознака на
возилу, којом се означава да је возило уписано у
јединствени регистар возила;
29) ИНСПЕКТОР је комунални инспектор и
инспектор за саобраћај и путеве Секретаријата за
инспекцијске послове Градске управе града Панчева
који врши инспекцијски надзор у складу са одредбама
ове одлуке;
30) КОМУНАЛНА
ПОЛИЦИЈА
обавља
комунално-полицијске и друге послове чијим
обављањем се обезбеђује извршавање надлежности
Града у областима, односно питањима комуналне
делатности, заштите животне средине, одржавање
комуналног реда, локалних путева и улица,
саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања,
превоза путника у градском и приградском саобраћају,
ауто-такси превоза путника и извршавање других
задатака из надлежности Града;
31) АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ је основна
организациона јединица Градске управе града Панчева
надлежна за послове саобраћаја (у даљем тексту:
Агенција);
32) ЈКП „ХИГИЈЕНА“ Панчево ( у даљем
тексту:Предузеће) – је предузеће коме Град поверава
обављање послова наплате и конторле наплате
локалне комуналне таксе за коришћење посебних
паркиралишта,
обављање послова уклањања
непрописно заустављених, паркираних, одбачених или
одузетих возила, по налогу основне организационе
јединице Градске управе града Панчева надлежна за
инспекцијске послове или других надлежних
државних органа, као и обављање послова смештаја,
паркирања, чувања и наплате трошкова смештаја,
паркирања и чувања непрописно заустављених,
паркираних, одбачених или одузетих возила;
33)
ЈКП “АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО“,
ПАНЧЕВО ( у даљем тексту АТП) – је предузеће
коме Град поверава обављање послова наплате
локалне комуналне таксе за коришћење паркиралишта
за паркирање теретних возила и аутобуса, послове
смештаја, паркирања и чувања возила искључених из
саобраћаја, по налогу основне организационе јединице
Градске управе града Панчева надлежне за
инспекцијске послове или других надлежних органа и
наплате трошкова смештаја, паркирања и чувања
искључених возила. Искључење возила из саобраћаја
се врше на основу Закона о превозу путника у
друмском саобраћају (Сл.гласник РС“, бр. 68/15);
34) УПРАВЉАЧ ПУТА је привредно друштво,
друго правно лице или предузетник којем је поверено
управљање општинским путевима на подручју Града,
улицама и некатегорисаним путевима на подручју
насељеног места Панчево и некатегорисаним
путевима између насељених места на територији
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Града (у даљем тексту: управљач пута);
35) НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ – је 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 субјекат са јавним овлашћењима у
складу са законом, чије пословање и поступање се
надзире;
36) ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ – је инспектор за
саобраћај и путеве, комунални инспектор, комунални
полицајац и радник МУП-а;
37) 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 и сагласно правилима о процени
ризика и предмет и обим провере;
38) ВЕРОДОСТОЈНА ИСПРАВА – је јавна
исправа којом се доказује извршење прекршаја.
Члан 3.

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ јесте
простор одређен планским документом за уређење
или изградњу објеката јавне намене или јавних
површина за које је предвиђено утврђивање јавног
интереса. Површине јавне намене у смислу ове одлуке
су:
1. саобраћајне површине ( посебно уређене
површине за одвијање свих или одређених видова
саобраћаја или мировања возила, и то: коловози,
паркиралишта, бициклистичке стазе, тротоари,
пешачке
стазе,
тргови,
површина
испред
гаража,острва за регулисање и раздвајање
саобраћајног токова, аутобуска и такси стајалишта,
колски пролази и прилази, противпожарне стазе и
прикључци намењени ватрогасним и комуналним
службама, прилази здравственим установама и другим
јавним објектима паркинг местим за повлашћене
категорије корисника, зоне раскрсница, зоне кружних
токова, мостови, надвожњаци, подвожњаци, простори
бензинских пумпи, и друге саобраћајне површине);
2. јавне зелене површине ( паркови,зелене
површине дуж пута,травњаци, дрвореди и други
засади,зелене површине дуж обале реке,зелене
површине поред и око стамбених и пословних
зграда,зелене површине у оквиру и између блокова
стамбених и пословних зграда и око објеката јавне
намене,рекреативне површине и друге зелене
површине);
3. неуређене површине јавне намене.
II КРЕТАЊЕ, ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ
ВОЗИЛА НА САОБРАЋАЈНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 4.

Возило се може зауставити или паркирати
само на местима где не угрожава безбедност и
проточност саобраћаја у складу са законом, овом
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одлуком и другим актима Града.
Забрањено је на путу заустављање и
паркирање возила супротно постављеној саобраћајној
сигнализацији, на месту на коме би заклањало
саобраћајни знак као и заустављање, паркирање или
остављање возила којим се омета коришћење пута,
осим у случајевима утврђеним овом одлуком.
Забрањено је заустављање, паркирање или
остављање возила нарочито на делу тротоара који
није облежен за паркирање, у пешачкој зони, тргу,
зони успореног саобраћаја, пешачком прелазу,
бициклистичкој стази, колском улазу, односно излазу
из зграде или дворишта, колском пролазу између
стамбених зграда, односно пролазима у блоковима
насеља, изнад прикључка на водоводну или
канализациону мрежу или другу мрежу комуналних
служби, противпожарном путу и сл.
Члан 5.

На површини јавне намене забрањено је
заустављање и паркирање свим возилима, осим у
случајевима утврђеним овом одлуком.
На јавном паркиралишту у зони са
ограниченим кретањем моторних возила (централна и
заштитна зона) забрањено је паркирање аутобуса,
радних машина, прикључних и теретних моторних
возила, осим теретних моторних возила највеће
дозвољене масе до 2500 кг, типа JEEP, PICK-UP и
слично.
На саобраћајној површини, површини јавне
намене које нису предвиђене за паркирање возила,
пољопривредном земљишту у јавној својини, као и на
местима где је дозвољено заустављање и паркирање
возила, забрањено је остављање одбачених возила.
Возилима којима се обавља јавни превоз,
паркирање није дозвољено на јавним паркиралиштима
на територији Града, осим на паркиралиштима
предвиђеним за ту врсту возила, која су обележена
одговарајућом саобраћајном сигнализацијом.
Члан 6.

Аутобусима, теретним моторним возилима
дозвољене масе преко 2500 кг. прикључним возилима,
радним машинама, тракторима, пољопривредним
машинама и запрежним возилима, забрањено је
паркирање на свим саобраћајним површинама и
другим површинама јавне намене на територији Града,
осим за то намењеним површинама које утврђује
Градско веће Града на предлог Агенције.
Изузетно, Агенција решењем може одобрити
возилима из става 1. овог члана привремено
паркирање на неуређеним површинама јавне намене
на рок не дужи од једне године, уз плаћање локалне
комуналне таксе.
Члан 7.

Ако учинилац прекршаја
из области
непрописног заустављања, паркирања или остављања
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возила или ствари на површини јавне намене, није
затечен на лицу места, орган ће позвати власника,
односно корисника возила да пружи податке о
идентитету лица које је управљало возилом, што је
власник, односно корисник возила, у обавези да
учини.
У колико се власник, односно корисник
возила не одазове на позив органа, у остављеном року,
за прекршај из става 1. овога члана, одговоран је
власник, односно корисник возила.
Прималац лизинга односно, корисник возила
чији су подаци уписани у саобраћајну дозволу у
складу са законом којим се уређује безбедност
саобраћаја на путевима, сматра се власником возила у
смислу става 1. овога члана.
Члан 8.

На саобраћајној површини не смеју се
предузимати било какве радње или делатности са
возилом или без возила које би могле да је оштете или
да угрозе проточност саобраћаја и његово несметано и
безбедно одвијање, осим у случају опасности,
извођења радова или у другим приликама прописаним
законом и другим прописима.
Део саобраћајне површине на којој су настала
оштећења која се не могу одмах отклонити или на
којој се изводе радови, или је забрањена за саобраћај
због тога што је угрожена безбедност и проточност
одвијања саобраћаја, мора бити видно обележена
постављањем одговрајућих саобраћајних знакова и
браника.
На површини јавне намене забрањено је
извођење свих врста радова који нису у вези са
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом
површине јавне намене.
Члан 9.

Забрањено је на улици, тргу и другој
површини јавне намене, продавати робу или вршити
друге делатности изван продајног објекта (продавница
или привремених објеката и сл.), осим у случајевима
када је то дозвољено законом и овом одлуком.
Забрањено је по коловозима и тротоарима,
као и другим саобраћајним површинама исписивати
рекламе, друге натписе или те површине на други
начин прљати или оштећивати.
Забрањено је на површинама јавне намене
остављати и смештати робу, осим када се то врши на
основу посебних прописа.
Забрањено је на површинама јавне намене
остављати и смештати објекте као што су: дашчаре,
гараже, оставе, шупе и сл.
Члан 10.

Ради безбедног кретања особа са
инвалидитетом уз пешачке прелазе, управљач пута
мора уградити рампе или извести упуштене ивичњаке.
Лице које сопственом снагом вуче или гура
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ручна колица, дечије превозно средство, колица за
немоћна лица или лице у дечијем превозном средству
или лице у колицима за немоћна лица које покреће
сопственом снагом или снагом мотора, мора се
кретати пешачком стазом или по другим површинама
намењеним кретању пешака.
Члан 11.

На пешачким стазама испред установа за
предшколску децу, школа, биоскопа, позоришта,
спортских објеката, игралишта и других објеката
испред којих се редовно окупља већи број људи,
морају се поставити заштитне ограде.
У циљу заштите пешака у саобраћају, на
саобраћајним површинама могу се постављати
стубићи, ограде и посуде са украсним биљем
(жардињере) на местима које одређује Агенција
решењем, а поставља их и одржава управљач пута.
Члан 12.

Забрањено је заустављање и паркирање
возила на аутобуским стајалиштима намењеним за
коришћење у линијском превозу путника, осим за
возила линијског превоза путника која та стајалишта
имају уписана у редовима вожње.
Такси превозници могу да користе аутобуска
стајалишта која су намењена за коришћење у
линијском превозу путника, за време укрцавања и
искрцавања путника, осим аутобуских стајалишта која
су одређена за међумесни превоз.
Члан 13.

На такси стајалиштима забрањено је
заустављање и паркирање свим возилима, осим возила
са којима се обавља такси превоз путника, која су
обележена у складу са законом.
Члан 14.

Возилима којима се превозе опасне материје
није дозвољено паркирање на површинама јавне
намене на територији Града, осим на контролисаним
и одговарајуће обележеним и опремљеним
просторима за њихово паркирање, које одређује
Градско веће Града, на основу предлога Агенције.
Члан 15.

Возач који је због квара на возилу,
саобраћајне незгоде, или из другог оправданог разлога
принуђен да возило са опасном материјом заустави на
коловозу или на
паркиралишту у насељу на
територији Града, у обавези је да предузме све мере да
заустављено или паркирано возило не доведе у
опасност друге учеснике у саобраћају и околину, а
које су прописане законом којима се уређује превоз
опасних материја.
Возач који је због неисправности на возилу,
саобраћајне незгоде или другог оправданог разлога
принуђен да возило заустави на јавном путу у насељу
на територији Града, обавезан је да предузме све мере
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да возилом не доведе у опасност друге учеснике у
саобраћајау и да га што пре уклони са јавног пута.
Члан 16.

Забрањено је свим физичким и правним
лицима неовлашћено исцртавање или постављање
препрека на површинама јавне намене.
Изузетно, на површинама из става 1. овог
члана на захтев власника
стамбеног, односно
пословног објекта, Агенција може издати решење за
постављање заштитних ограда, стубића или других
препрека у циљу обезбеђења слободног приступа у
објекат, гаражу ,дворишни простор ,као и ради
заштите јавних зелених површина.
Изглед заштитних ограда, стубића и запрека
одређује и поставља управљач пута, о трошку
власника из става 2. овог члана.
III КРЕТАЊЕ У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ
Члан 17.

У пешачкој зони забрањује се кретање,
заустављање и паркирање свим возилима, осим
возила:
1.хитне помоћи, патронажне службе, службе
кућног лечења,
органа МУП-а, када постоји
неодложна службена потреба;
2.за хитне интервенције у сврху отклањања
кварова на: ТТ, електричним, водоводним,
канализационим и сличним инсталацјама, уз
поседовање радног налога;
3.за одржавање чистоће и зелених површина.
Највећа дозвољена маса возила из става
1.овога члана мора да буде мања од 3.500 кг.
Члан 18.

У пешачкој зони у одређеном временском
периоду Агенција решењем може дозволити кретање
одређених врста возила брзином кретања пешака, тако
да не угрожавају безбедност пешака.
Решење Агенције се мора налазити у возилу
за време обављања превоза.
Члан 19.

У пешачкој зони Агенција решењем може
дозволити да се теретним моторним возилима највеће
дозвољене масе до 3.500 кг. врши снабдевање у
временском периоду од 00,00 до 09,00 часова, крећући
се брзином кретања пешака.
Члан 20.

Поједине саобраћајне површине могу се
одредити као привремена пешачка зона решењем
Агенције, у складу са потребама Града или на основу
захтева организатора, уз претходну сагласност МУП-а
Полицијске управе Панчево ( у даљем тексту:ПУ
Панчево).
Пешачка зона
може бити проглашена
привременом пешачком зоном, само у одређеним
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данима и у одређено време.
У привременој пешачкој зони може се
обављати угоститељска и трговинска делатност и
одржавати друге пригодне манифестације.
Захтев из става 1. овог члана мора се
доставити Агенцији најкасније 15 дана пре дана
одређивања привремене пешачке зоне.
Уз захтев се доставља сагласност ПУ Панчево
и Пројекат саобраћајне сигнализације за време трајања
привремене пешачке зоне.
Трошкове
постављања
саобраћајне
сигнализације и њено обезбеђење за време трајања
привремене пешачке зоне, сноси Град, односно
организатор из става 1. овог члана.
Члан 21.

За заузеће површине јавне намене,
коришћење у привременој пешачкој зони плаћа се
локална комунална такса.
IV
ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ
ТЕРЕТНИХ
МОТОРНИХ
ВОЗИЛА
РАДИ
СНАБДЕВАЊА И РЕДОВНОГ КОМУНАЛНОГ
ОДРЖАВАЊА
Члан 22.

Снабдевање робом на територији Града може
се вршити искључиво теретним моторним возилима.
Члан 23.

Заустављање и паркирање теретних моторних
возила ради снабдевања допуштено је на местима које
одређује Агенција решењем,уз плаћање локалне
комуналне таксе.
Теретна моторна возила чија
највећа
дозвољена маса није већа од 5.000 кг. могу се
заустављати у зонама са ограниченим кретањем
моторних возила ради снабдевања, у времену од 9,00
до 11,00 и од 17,00 до 07 сати и 30 минута наредног
дана.
Возилима из става 2. овог члана допуштено је
снабдевање у зонама са ограниченим кретањем
моторних возила, недељом и државним празником од
00,00 до 24,00 сата.
Члан 24.

Теретним моторним возилима чија носивост
прелази 5.000 кг. није дозвољено заустављање ради
снабдевања на територији Града.
Изузетно, теретна моторна возила чија
највећа дозвољена маса прелази 5.000 кг. могу се
кретати и заустављати на подручју Града ради
снабдевања, прописаном трасом кретања у времену од
09,00 часова до 11,00 часова и од 17,00 часова до 05,00
часова наредног дана, на основу издатог решења и
налепнице од стране Агенције, уз плаћење локалне
комуналне таксе.

29. Децембар 2016. године
Члан 25.

Изван подручја зона са ограниченим
кретањем моторних возила, допуштено је снабдевање
теретним моторним возилама, у времену од 9,00 до
14,00 сати и од 18,00 сати до 07 сати и 30 минута
наредног дана, а недељом и државним празником од
00,00 до 24,00 сата.
Члан 26.

За заустављање и паркирање теретних
моторних возила ради снабдевања подноси се захтев
Агенцији, уз плаћање локалне комуналне таксе.
На основу поднетог захтева, Агенција издаје
решење за возило са којим се врши снабдевање које
важи најдуже до краја календарске године у којој је
решење издато и налепницу која се лепи у горњи
десни угао са унутрашње стране предњег
ветробранског стакла.
Члан 27.

Решење Агенције мора се налазити у возилу
за време снабдевања.
Допуштено време заустављања- паркирања
теретног моторног возила ради снабдевања је до 15
минута.
Ако се у возилу за време снабдевања не
налази решење Агенције, за прекршај због
непрописног
заустављања-паркирања
возила
одговоран је возач.
Члан 28.

Заустављање и паркирање теретних моторних
возила на коловозу ради снабдевања, мора бити у
складу са прописима о безбедности саобраћаја на
путевима.
На пешачкој стази,односно тротоару,
дозвољено је одлагати робу, предмете и ствари
искључиво ради снабдевања у времену одређеном за
снабдевање.
Приликом одлагања робе, предмета и ствари
на пешачкој стази, односно тротоару мора бити
обзебеђен слободан пролаз за пешаке најмање у
ширини од 1,60 м.
Члан 29.

Редовно комунално одржавање (одношење
смећа, прање улица, јавне расвете, чишћење,
одношење снега и друго), дозвољено је у времену од
00,00 до 24,00 сата.
У циљу обезбеђења услова за безбедно и
несметано одвијање живота у Граду у зимском
периоду, са одређених површина јавне намене,
обавезно се уклања снег и лед као и леденице са
кровова и истурених делова зграде.
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Члан 30.

Комунална возила за време обављања
комуналне делатности морају имати путни налог,
радни налог и видно истакнуту ознаку предузећа.
Терет на комуналном возилу при редовном
комуналном одржавању (одношења смећа, чишћења,
одношења снега и др.) не сме да пада и да се расипа по
путу за време обављања превоза.
Терет у расутом стању на комуналном возилу
(сем на прикључном возилу за трактор ) мора да буде
покривен.
Члан 31.

Комунална возила за време обављања
комуналне делатности морају да имају на бочним
вратима, односно бочним странама кабине возила
исписано пословно име, односно фирму или знак који
ужива заштиту ,у складу са законом којим се уређују
жигови.
Пословно име мора бити исписано словима
висине најмање 5 цм. и бојом или налепницом које се
битно разликују од основне боје возила.
Редовно комунално одржавање може се
вршити са коловоза и тротоара, под условом да
носивост возила не прелази 5.000 кг., уз обезбеђење
слободног пролаза за пешаке.
Возила из става 1. овог члана, која редовно
комунално одржавање обављају са коловоза, морају
бити заустављена, у складу са прописима о
безбедности саобраћаја на путевима.
V ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
Члан 32.

План техничког регулисања саобраћаја за
територију Града доноси Агенција ,у сарадњи са
управљачем пута и објављује се у „Службеном листу
града Панчева “.
Техничко
регулисање
саобраћаја
и
одређивање привремених и трајних режима саобраћаја
врши Агенција, у складу са законом.
Под техничким регулисањем саобраћаја у
ужем смислу, подразумева се одређивање места
постављања хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације, светлосних уређаја, саобраћајне,
заштитне и друге опреме на јавним саобраћајним
површинама, на основу Пројекта саобраћајне
сигнализације(у даљем тексту:Пројекат) на који
Агенција даје сагласност.
Средства за реализацију трајних режима
саобраћаја обезбеђују се из Буџета Града.
Техничко регулисање саобраћаја реализује
управљач пута.
Члан 33.

Када су у питању ванредни догађаји као што
су: поплаве, пожари и други ванредни догађаји којима
се непосредно угрожава безбедност саобраћаја,
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Градско веће Града , на предлог Агенције одобрава
начин привременог режима саобраћаја.
О увођењу привременог режима саобраћаја
из става 1. овог члана, Агенција је дужна да обавести
организациону јединицу Градске управе Града
надлежну за инспекцијске послове и Полицијску
управу.
Члан 34.

Привремени режим саобраћаја који се уводи
због извођења радова на: изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити саобраћајних површина,
грађевинских објеката и инсталација, на раскопавању
саобраћајних повришина, морају бити временски
планирани Пројектом са вероватноћом реализације од
најмање 80%.
Агенција даје сагласност на Пројекат и
решењем уз плаћање локалне комуналне таксе,
одобрава привремени режим саобраћаја у складу са
Пројектом.
При
увођењу
привременог
режима
саобраћаја инвеститор, односно извођач радова
поставља саобраћајну сигнализацију, у складу са
Пројектом.
Увођење привременог режима саобраћаја не
може се реализовати без сачињеног записника
инспектора за саобраћај и путеве, којим се утврђује да
је саобраћајна сигнализација постављена у складу са
овереним Пројектом од стране Агенције.
Инспектор за саобраћај и путеве може
забранити извођење радова којим је уведен
привремени режим саобраћаја, уколико се исти изводе
без решења Агенције и овереног Пројекта од стране
Агенције.
При заузимању површина јавне намене, плаћа
се локална комунална такса дневно, по квадратном
метру дела површине јавне намене заузете извођењем
радова.
Члан 35.

У зони успореног саобраћаја ,Агенција
решењем налаже управљачу пута предузимање
одговарајућих мера, ради успоравања саобраћаја на
територији Града.
Возач је обавезан да се у зони успореног
саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и
бициклиста, брзином кретања пешака ,а највише 10 км
/сат.
Зона успореног саобраћаја мора бити
обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.
Средства за реализацију мера за успоравање
саобраћаја, обезбеђују се из Буџета Града .
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Члан 36.

Јавна паркиралишта могу да буду: стална,
привремена и повремена.
Стална паркиралишта су: јавне гараже,
посебно изграђене површине јавне намене за
паркирање возила и јавне саобраћајне површине које
су посебно одређене и обележене за паркирање
возила.
Привремена паркиралишта су: привремено
уређене површине јавне намене, односно грађевинско
земљиште, које се привремено користи за паркирање
возила ,до привођења намене грађевинског земљишта
урбанистичким планом.
Повремена паркиралишта су: површине јавне
намене, односно грађевинско земљиште у непосредној
близини објекта у којима се одржавају: спортске,
културне, уметничке, сајамске и друге приредбе и
скупови за време њиховог трајања, које су посебно
одређене и обележене за паркирање возила.
Члан 37.

Део јавних паркиралишта може се
привремено користити за друге намене ( за потребе
забавних и спортских манифестација, ради изградње
објеката и сл.), на основу решења Агенције, уз
плаћање локалне комуналне таксе.
Раскопавање посебних паркиралишта ради
извођења грађевинских радова, полагања подземне
инфраструктуре и сл., врши се на основу решења
Агенције, по предходно прибављеној сагласности
Предузећа, уз плаћање локалне комуналне таксе.
Инвеститор, односно извођач радова је дужан
да након завршетка радова из става 2. овог члана
,место извођења радова доведе у првобитно стање.
Члан 38.

Јавна паркиралишта могу се користити,
зависно од врсте возила за паркирање:
1. путничких возила,
2. аутобуса,
3. теретних моторних возила,
4. мотоцикала, мопеда, лаких трицикала,
тешких трицикала, лаких четвороцикала и
тешких четвороцикала,
5. прикључних возила и
6. бицикала.
Члан 39.

Јавна паркиралишта, с обзиром да ли се врши
наплата локалне комуналне таксе за коришћење истих
,могу да буду: општа и посебна.
Општа паркиралишта су паркиралишта за
чије коришћење се не плаћа локална комунална
такса.
Посебна паркиралишта су паркиралишта за
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чије коришћење се плаћа локална комунална такса и
паркиралишта на којима се може вршити контрола
уласка и изласка возила постављанем рампе и
изградњом или постављањем објеката за наплату, као
и видео надзор.
Наплата локалне комуналне таксе за
коришћење посебних паркиралишта за прву и другу
зону врши се по часу, а за трећу зону по часу и дану.
Члан 40.

Посебна паркиралишта могу се дати на
двадесетчетворочасовно коришћење на период до
годину дана, правним лицима и предузетницима који
обављају делатности „хотели и сличан смештај“, у
зони Старог градског језгра Панчева, за паркирање
возила корисника својих услуга ( са преноћишем), уз
плаћање локалне комуналне таксе.
Зона Старог градског језгра Панчева је
централни урбани простор Панчева који обухвата
историјско језгро Града коју чини склоп зграда уоколо
тргова Бориса Кидрича (Данас Трг краља Петра I ) и
Маршала Тита (Данас Трг Слободе) са уличним
токовима који се уливају у њих и неколико објеката на
које се поменути простори тргова и уличних фронтова
наслањају. Старо градско језгро Панчева ( са 25
посебно наведених објеката)- Панчево.
Посебна паркиралишта из става 1. овог члана
Предузеће ће обележити вертикалном саобраћајном
сигнализацијом, постављање саобраћајног знака I I I –
30 („Паркиралиште“) са допуском таблом (IV-5) која
ближе одређује значење знака, односно која даје
додатна обавештења о врсти и начину коришћења
паркиралишта,
а
хоризонтално
обележавање
Предузеће ће извшити линијама жуте боје, које
означавају паркинг места посебне намене.
Члан 41.

Правна лица и предузетници који обављају
делатост „Хотели и сличан смештај“, у зони Старог
градског језгра Панчева подносе захтев Агенцији за
коришћење одређеног броја паркинг места на
посебном паркиралишту, за паркирање возила
корисника својих услуга ( са преноћиштем).
Уз захтев обавезни су да приложе следећу
документацију:
1. Решење о регистрацији делатности“Хотели
и сличан смештај“,
2. Потврду о извршеном евидентирању ПДВ,
3. Уговоре о раду закључене са запосленим
радницима,
4. Пријаву на обавезно социјално осигурање
(Образац М) за све запослене раднике,
5. Уверење Секретаријата за пореску
администрацију којим доказују да немају дуговања по
основу изворних прихода Града,
6.
Доказ
о
уплати
градских
административних такси.
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Члан 42.

Агенција на основу поднетог захтева и
приложене документације из предходног члана, уз
сагласност Предузећа, издаје Решење којим одређује
локацију и број паркинг места на посебним
паркиралиштима који се дају на коришћење
подносиоцу захтева.
Број
паркинг
места
на
посебним
паркиралиштима који се дају на коришћење правним
лицима и предузетницима за паркирање возила
корисника својих услуга (са преноћиштем) је
условљен бројем запослених радника код правног
лица, односно предузетника и то:
- Максимално од 4 паркинг места, уколико
има 30-45 запослених радника,
- Максимално 6 паркинг места, уколико има
45-60 запослених радника,
- Максимално 8 паркинг места, уколико има
60 и више запослених радника.
Члан 43.

Врсту јавног паркиралишта, паркинг зоне и
дозвољено време паркирања одређује решењем
Агенција, на основу Плана техничког регулисања
саобраћаја, на предлог Предузећа.
Јавна
паркиралишта
обележавају
се
саобраћајном сигнализацијом, у складу са прописима
о безбедности саобраћаја.
Члан 44.

Обележена места за паркирање возила особа
са инвалидитетом користе искључиво особе са
инвалидитетом и исте не плаћају локалну комуналну
таксу.
Члан 45.

Послове управљања, коришћења, одржавања
и обележавања општих јавних паркиралишта на
територији Града врши управљач пута, а посебних
паркиралишта Предузеће.
Ново
изграђена
и
реконструисана
паркиралишта на површини јавне намене, инвеститор
је у обавези да их преда на коришћење управљачу
пута, у року од 15 дана, од дана издавања одобрења за
употребу, о чему се саставља записник о
примопредаји.
Предузеће, односно управљач пута у обавези
је да редовно чисте, одржавају, уређују, опремају и
обележавају најмање два пута годишње посебна,
односно општа јавна паркиралишта.
Предузеће, односно управљач пута не
одговарају за настала оштећења на возилу од стране
трећих лица, за крађу возила и предмета из возила
паркираног на јавном паркиралишту.

29. Децембар 2016. године

VII
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НАПЛАТЕ
ЛОКАЛНЕ
КОМУНАЛНЕ
ТАКСЕ
ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 46.

Посебна паркиралишта морају имати на
видном месту истакнут вертикални саобраћајни знак
обавештења који садржи врсту возила и врсту
паркирања са допунском таблом која садржи: паркинг
зону, радно време, максимално дозвољено време
паркирања у континуитету и начин плаћања (СМС
број).
Предузеће на посебним паркиралиштима
врши контролу и наплату паркирања.
Члан 47.

Посебна паркиралишта деле се у три зоне.
Прва зона је најближа центру Града, а друга и
трећа зона концентрично се шире према периферији.
Хоризонтална саобраћајна сигнализација
којом су обележена посебна паркиралишта је за прву
зону црвене, другу зону жуте, а трећу зону зелене
боје.
Зонско
време
коришћења
посебних
паркиралиша ограничено је до:
1.120 минута у првој зони;
2.240 минута у другој зони;
3.неограничено у трећој зони,
Након истека дозвољеног времена паркирања
власник, односно корисник возила дужан је да напусти
паркинг место и не може паркирати возило на паркинг
место које се налази у оквиру исте зоне у наредних 30
минута.
Зоне из става 1. овог члана утврђује Агенција,
у складу са овом одлуком.
Члан 48.

За коришћење посебног паркиралишта
корисник је дужан да за време коришћења
паркиралишта плати локалну комуналну таксу у свим
зонама у току времена наплате паркирања, које одреди
Градско веће Града , на предлог Предузећа.
Члан 49.

Корисник посебног паркиралишта може
услугу паркирања платити путем :
паркинг
карте,СМС-ом или неким другим електронским
обликом.
Паркинг карта је исправа коју корисник
паркиралишта ставља са унутрашње стране предњег
ветробранског стакла возила и која мора бити видно
истакнута, истом се доказује да је платио локалну
комуналну таксу према зони паркирања и да се на
паркиралишту задржава у оквиру дозвољеног времена
паркирања.
Члан 50.

Изглед паркинг карте одређује Предузеће.
На паркинг карти налази се ознака Града и
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Предузећа, паркинг зоне, серијски број и друге ознаке
којима се одређује датум и време почетка коришења
паркинга.
Паркинг карте прве зоне су црвене боје, које
важе 60 минута, односно 120 минута за коришћење
паркиралишта.
За коришћење паркиралишта у другој зони
постоје четири врсте паркинг карте које су жуте боје и
важе :60 минута, 120 минута, 180 минута и 240
минута.
За коришћење паркиралишта у трећој зони
паркинг карте су зелене боје и има их три врсте које
важе:60 минута, 120 минута и трећа карта важи
неограничено у току дана-дневна карта.
Предузеће је дужно да продају карата
организује на доступан начин.
Члан 51.

Правилно
коришћење
паркиралишта
(истицање паркинг карте и време задржавања),
контролишу овлашћена лица Предузећа ( у даљем
тексту: контролори).
Контролори користе одговарајућу техничку
опрему која омогућава евидентирање места, време
паркирања, регистарске ознаке возила и исписивање
налога за плаћање дневне паркинг карте, у складу са
овом одлуком.
За време обављања послова на контроли
паркиралишта контролори имају статус службеног
лица.
Возачи, односно корисници возила су дужни
да контролору омогуће несметано вршење посла.
Члан 52.

За корисника паркиралишта који:
1. видно не истакне паркинг карту са
унутрашње стране предњег ветробраснког
стакла возила;
2. не користи паркинг карту која одговара зони
паркирања;
3. не поштује дозвољено време паркирања;
4. у паркинг карту унесе нетачне податке о
времену коришћења паркирања или на други
начин доведе у заблуду контролора;
5. не плати коришћење паркиралишта на један
од понуђених начина у складу са Одлуком о
локалним комуналним таксама, сматра ће се
да исти користи паркиралиште под условима
који важе за паркирање у дневном трајању и
истом се издаје налог за плаћање дневне
карте.
Корисник на основу издатог налога за
плаћање дневне карте стиче право да до краја времена
наплате паркирања за конкретни дан, паркира возило у
свим зонама на територији Града.
Члан 53.

Корисник

паркиралишта

који

подлеже
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плаћању дневне карте,сматра се власником возила који
је евидентиран у одогварајућим евиденцијама МУП-а,
према регистарским ознакама возила.
Члан 54.

Налог за плаћање дневне карте издаје
контролор и на одговарајући начин га причвршћује за
возило, чиме се сматра да је налог уручен, при чему
евентуално касније уништење или губитак дневне
карте не утиче на ваљаност извршене доставе.
Корисник паркиралишта, односно власник
возила дужан је да поступи по примљеном налогу и
плати дневну карту у року од 8 дана на начин
назначен у налогу, у складу са Одлуком о локалним
комуналним таксама.
Ако корисник паркиралишта, односно
власник возила не плати дневну карту, Предузеће ће
припремити захтев за покретање прекршајног
поступка и са комплетном документацијом доставити
наведене документе Секретаријату за пореску
администрацију Градске управе Града, ради даљег
поступања у циљу покретања прекршајног поступка
код надлежног органа.
Члан 55.

На јавним паркиралиштима забрањено је:
1) паркирање возила супротно хоризонталној и
вертикалној саобраћајној сигнализацији и
ознакама паркинг места;
2) паркирање на паркинг месту намењено
паркирању возила другог корисника;
3) паркирање на месту на коме би се
онемогућио или отежао приступ другом
возилу ради паркирања или излазак возила са
паркиралишта;
4) ометање
коришћења
паркиралишта
обављањем било какве делатности на њему
(вршењем услуге превоза лица и ствари или
других услуга са или из возила, паркираног
или
заустављеног
на
јавним
паркиралиштима);
5) паркирање возила изван граница обележених
паркинг места;
6) паркирање нерегистрованих возила, односно
возила чијој регистрационој налепници је
истекао рок важења или возила на којима
регистарска таблица, односно регистрационе
налепнице нису постављене на прописан
начин;
7) остављање или паркирање неисправних,
хаварисаних или одбачених возила;
8) паркирање
прикључних
возила
без
сопственог погона, прикључне опреме,
агрегата, пловних објеката (јахте, чамци и
др.), пољопривредних машина, камп опреме,
камп кућице и камп возила, као и остављање
других ствари и предмета;
9) постављање ограда или других запрека;
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10) прање и поправка возила и друге радње које
доводе до прљања или оштећења јавних
паркиралишта;
11) обављање сваке друге радње која је у
супротности са одредбама ове одлуке.
На општим јавним паркиралиштима
дозвољено је регистрованим пољопривредним
газдинствима продаја сезонских пољопривредних
производа из или са паркираних возила.
Члан 56.

За време државних празника, недељом и у
случају када посебно паркиралиште није обележено
одговарајућом
вертикалном
саобраћајном
сигнализацијом или на истом није видљива
хоризонталана саобраћајна сигнализација, неће се
вршити наплата локалне комуналне таксе.
VIII ПОВЛАШЋЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА
ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 57.

Повлашћене категорије корисника посебних
паркиралишта које не плаћају локалну комуналну
таксу за паркирање возила, одређене су Одлуком о
локалним комуналним такасама.
Члан 58.

Место намењено за паркирање возила особа
са инвалидитетом које је у саставу посебних
паркиралишта, обележава Предузеће хоризонталном и
вертикалном саобраћајном сигнализацијом, у складу
са прописима и симболом који означава место за
паркирање особа са инвалидитетом.
Место намењено за паркирање возила особа
са инвалидитетом које је у саставу општих
паркиралишта, обележава управљач пута, у складу са
прописима и симболом који означава место за
паркирање особа са инвалидитетом.
Члан 59.

Возило паркирано
на месту које је
предвиђено за паркирање возила особа са
инвалидитетом, којим управља или се у њему превози
особа са инвалидитетом, мора бити обележено
паркинг картом за особе са инвалидитетом, која се
ставља или привремено лепи у доњи десни угао
предњег ветробранског стакла возила.
Особа
која
поседује
важећа
документа и доказе о инвалидитету издатих од
надлежних органа других локалних самоуправа на
територији Републике Србије или од надлежних
органа других држава, имају право да возила којим
управљају или се њима превозе бесплатно паркирају
на посебно обележеним местима за паркирање возила
особа са инвалидитетом на подручју Града.
Паркинг карте за особе са инвалидитетом
издаје Агенција, на основу поднетог захтева особе са
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инвалидитетом, у складу са Правилником о издавању
паркинг карте за особе са инвалидитетом. Уз захтев,
прилажу се две фотографије димензија 30 х 35 мм,
Решење о проценту телесног оштећења, односно
инвалидитета издато од институције која је надлежна
за утврђивање процене телесног оштећења, односно
инвалидитета, фотокопију саобраћајне дозволе и
фотокопију личне карте.
Агенција издаје решење на име особе са
инвалидитетом са роком важења до краја текуће
године.
Члан 60.

Возило се може паркирати на посебним
паркиралиштима на територији Града којим управља
трудница или члан заједничког домаћинства који
превози трудницу, без плаћања локалне комуналне
таксе.
Решење о испуњености услова за коришћење
посебних паркиралишта на територији Града, без
плаћања локалне комуналне таксе издаје Агенција, на
основу поднетог захтева труднице. Уз захтев трудница
доставља: медицинску и другу документацију
(трудничку књижицу, саобраћајну дозволу возила које
је у власништву труднице или члана заједничког
домаћинства, возачку дозволу и личну карту).
Трудница је искључиви корисник овог права.
Право из става 2.овог члана има трудница која
има пребивалиште на територији Града и ово право је
ограничено на једно возило по домаћинству.
Члан 61.

Решење које се издаје трудници за коришћење
посебних паркиралишта без плаћања локалне
комуналне таксе издаје се на период од 9 месеци,
рачунајући од дана подношења захтева који мора бити
поднет за време трајања трудноће и мора се налазити у
возилу.
Уз решење, Агенција издаје посебну картицу
за бесплатно паркирање труднице која мора бити
видно истакнута у предњем десном углу
ветробранског стакла возила.
Члан 62.

Картица за бесплатно паркирање труднице је
беле боје, димензија 12,4 х 8,4 цм, са заштитним
елементима и непровидна, уоквирена плавом бојом са
грбом Града у стандардним бојама и текстом „ГРАД
ПАНЧЕВО“ испод којег је текст „Агенција за
саобраћај“ у врху картице.
Испод текста става 1. овог члана је симбол
труднице – рода у лету са завежљајем у коме се налази
беба, испод ког је текст „Бесплатан паркинг“, испод
ког је уоквирен текст „важи до“ испод кога је текст „за
возило“.
Текст и симбол труднице су плаве боје, на
белој подлози картице.
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Члан 63.

Издавање
повлашћене,
преплатне,
комбиноване и сезонске паркинг карте је регулисано
Одлуком о локалним комуналним таксама, које
одређује Градско веће Града , на предлог Предузећа.
На картама из става 1. овог члана су ознаке
Града и Предузећа, паркинг зоне, серијски број и друге
потребне ознаке.
Карте из предходног става овог члана могу се
издавати у електронском облику, a њихов изглед
одређује Предузеће.
Боја на картама из става 1. овог члана
одговара боји зоне и може се користити само у
одговарајућој зони.
Паркинг карте корисник може користити
искључиво за возило и зону за коју је издата, без
обезбеђења места за паркирање, које Предузеће
усклађује са Одлуком.
Члан 64.

У првој недељи сваке школске године,
Агенција у зонама основних школа посебним
решењем одређује резервисана паркинг места за
возила којима се довозе ђаци који полазе у први разред
основне школе.
IX УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА
Члан 65.

Када инспектор затекне возило заустављено
или паркирано супротно одредбама ове одлуке,
усмено налаже власнику, односно кориснику возила
који је присутан, да одмах уклони возило, под
претњом принудног извршења.
Ако власник,односно корисник возила не
поступи по усменом налогу инспектора, инспектор ће
издати прекршајни налог за учињени прекршај.
Ако власник, односно корисник возила није
присутан на месту извршења прекршаја, инспектор ће
донети без саслушања странке решење у писаној
форми којим се налаже уклањање возила у року који
не може бити краћи од три минута.
Примерак решења о уклањању
возила
поставља се на видно место на возилу уз назначење:
дана, часа и минута када је постављено и тиме се
сматра да је достава извршена. Накнадно уклањање
или уништење решења не утиче на ваљаност његовог
достављања.
Када инспектор путем видео надзора или
видео записа утврди да је возило паркирано супротно
одредбама ове одлуке, донеће решење којим ће
наложити Предузећу да уклони возило.
Решење из предходног става овог члана којим
се налаже уклањање
возила, доставља се
електронским путем Предузећу, које поставља
обавештење о донетом решењу на видно место
возила, којим се власник, односно корисник возила

29. Децембар 2016. године

обавештава да ће возило бити уклоњено.
Члан 66.

Уколико власник, односно корисник возила
дође на место извршења прекршаја пре почетка
уклањања возила, неће се извршити уклањање возила,
ако пристане да га сам уклони.
У случају из претходног става овог члана,
инспектор ће издати прекршајни налог за учињени
прекршај.
Члан 67.

Ако власник, односно корисник возила не
уклони возило у року наложеним решењем о
уклањању возила, инспектор ће донети закључак о
дозволи извршења решења, којим се утврђује када је
решење постало извршно и којим се налаже
Предузећу да без одлагања изврши уклањање
паркираног возила супротно овој одлуци и премести
га на одговарајући простор за смештај и чување
возила.
Непрописно паркирано возило инспектор
фотографише у моменту:
1. када је возило непрописно паркирано;
2. када је решење о уклањању возила
постављено на возило;
3. када је започето уклањање возила.
На фотографији мора јасно бити видљив
датум и време фотографисања.
Фотографија се чува у електронској форми
најмање 30 дана, од дана фотографисања непрописно
паркираног возила.
Трошкове уклањања и чувања возила сноси
власник, односно корисник возила.
Члан 68.

Пре почетка уклањања возила овлашћено
лице Предузећа дужно је да сачини
служвбену
белешку којим се утврђује да ли је и како је оштећено
возило које се уклања.
Предузеће је одговорно за све настале штете
од започињања уклањања возила до преузимања
возила од стране власника, односно корисника возила.
Члан 69.

Поступак покушаја уклањања возила сматра
се започетим у тренутку предузимања неопходних
радњи од стране Предузећа у циљу уклањања возила,
при чему су стабилизатори возила у контакту са
тврдом подлогом.
Поступак покушаја
уклањања возила
завршава се када се возило које се уклања налази на
платформи специјалног возила, на коме су увучени
стабилизатори и које је спремно за одвожење на
простор за смештај и чување.
Трошкове покушаја уклањања
возила
власник, односно корисник возила плаћа на лицу
места Предузећу.
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Члан 70.

Предузеће је дужно да уклањање возила
врши савесно, стручно, благовремено и да о томе води
евиденцију.
Предузеће је дужно да уклоњено возило чува
на одговарајућем простору за смештај и чување возила
до предаје возила власнику, односно кориснику.
Приликом преузимања уклоњеног возила од стране
власника, односно корисника , Предузеће издаје рачун
о трошковима уклањања смештаја и чувања возила .
Власник, односно корисник возила дужан је
да приликом преузимања возила достави доказ
Предузећу да је извршио уплату трошкова уклањања,
смештаја и чувања возила, као и прекршајни налог
који је издао инспектор за учињени прекршај.
Предузеће је дужно да организује чување
уклоњених возила свакодневно, у трајању од 24 сата.
Трошкови чувања возила настају уколико
власник, односно корисник возила које је пренето на
простор за смештај и чување возила, исто не преузме у
року од 24 сата, од момента уклањања.
Члан 71.

Инспектор ће на одбачено возило које се
налази на површини јавне намене и на местима на
којима је дозвољено заустављање и паркирање возила
ставити решење о уклањању возила.
Власник, односно корисник одбаченог возила
дужан је да у року који одреди инспектор, а који не
може бити краћи од 3 минута, исто уклони.
Уколико се одбачено возило не уклони у року
из става 2. овог члана, инспектор ће издати писмени
налог Предузећу да исто уклони на одговарајући
простор за смештај и чување возила, уз обавезно
истицање јавног саоштења на огласној табли зграде
Градске управе Града.
Све трошкове уклањања и чувања одбаченог
возила сноси власник, односно корисник возила.
Предузеће је у обавези да уклоњено возило
чува на одговарајућем простору за смештај и чување
возила до предаје возила власнику, односно кориснику.
Приликом преузимања уклоњеног возила од стране
власника, односно корисника , Предузеће издаје рачун
о трошковима уклањања, смештаја и чувања возила .
Власник, односно корисник возила обавезан
је да приликом преузимања возила достави доказ
Предузећу да је извршио уплату трошкова уклањања,
смештаја и чувања возила, као и прекршајни налог
који је издао инспектор за учињени прекршај.
Члан 72.

Против решења о уклањању возила, може се
изјавити жалба Градском већу Града у року од 15
дана, од дана достављања решења.
Жалба се подноси путем Секретаријата за
инспекцијске послове Градске управе Града .
Жалба изјављења против решења из става 1.
овог члана не одлаже извршење решења.
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Члан 73.

Власник, односно корисник возила коме је
искључено возило из саобраћаја или му је одузето,
дужан је да на месту паркирања које му је одређено,
обезбеди возило у Предузећу, односно АТП-у и плати
трошкове паркирања возила, а Предузеће, односно
АТП-е је у обавези да возило чува одговорно и савесно
у времену у коме је возило искључено из саобраћаја
или одузето, до предаје истог власнику, односно
кориснику.
Предзеће, односно АТП код кога се налази
уклоњено, искључено или одузето возило, по налогу
надлежног органа, има право задржати возило док
власник, односно корисник не измири обавезе по
основу трошкова смештаја, паркирања и чувања
уклоњених, искључених или одузетих возила.
Предузеће, односно АТП не може предати
возило власнику, односно кориснику, без предходно
издате потврде надлежног органа ,на основу чијег је
решења возило уклоњено, искључено.
X ЈАВНА РАСВЕТА И ЗЕЛЕНИЛО
Члан 74.

Јавна расвета, светлеће рекламе или натписи
који се налазе поред саобраћајница, без обзира на
њихову удаљеност, не смеју изазивати бљештање нити
постављени тако да смањују прегледност.
Светиљке јавне расвете и светлеће рекламе не
смеју изазивати бљештање, због безбедности учесника
у саобраћају.
Боје светлећих реклама и боје светиљки јавне
расвете морају се битно разликовати од боје светала
семафорских уређаја, због безбедности учесника у
саобраћају.
Између стубова јавне расвете забрањено је
постављање рекламног платна и сличних реклама
изнад коловоза, осим за манифестације од интереса за
Град.
Саобраћајни знак у близини светиљке мора
бити постављен тако да буде квалитетно осветљен.
Члан 75.

Ограде, крошње стабала, други биљни
засади, или рекламе, не смеју заклањати расветна тела
јавне расвете, саобраћајне знакове и светлосне
сигнале на семафорским уређајима, нити смеју
улазити у слободне профиле јавних саобраћајних
површина, смањивати или онемогућавати прегледност
на укрштањима саобраћајница.
Уколико инспектор у вршењу инспекцијског
надзора уочи неправилности из ставом 1. овог члана,
наложиће предузимање мера ради отклањања уочених
неправилности.
Члан 76.

Жардињере и друге посуде за биљне засаде
( у даљем тексту: жардињере), могу се постављати на
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делу улице који се не користи за саобраћај моторних
возила, на разделним и заштитним тракама и
појасевима на делу тротоара или трга, на стубовима
јавне расвете, као и на површинама јавне намене.
Жардињере се постављају тако да се њиховим
постављањем не омета: кретање пешака, прилаз
згради, противпожарном пут и сл.
XI ПОСЕБНА ОВЛАШЋЕЊА АГЕНЦИЈЕ
Члан 77.

Агенција у складу са својим овлашћењима из
закона и других прописа, предузима мере ради
спречавања угрожавања безбедности учесника у
саобраћају, омогућава неометано одвијање саобраћаја
и утврђује параметаре саобраћајних токова.
Агенција је овлашћена да врши снимање
учесника у саобраћају ради документовања и
доказивања прекршаја, понашање учесника у
саобраћају, прати безбедност и проточност саобраћаја
и утврђује параметаре саобраћајних токова.
Агенција је овлашћена да на основу
докуметације
добијене снимањем учесника у
саобраћају, достави пријаву за учињени прекршај
надлежној инспекцији, у циљу предузимања мера из
оквира своје надлежности.
XII НАДЗОР
Члан 78.

Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Агенција, у складу са својим овлашћењима.
Инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ове одлуке врши основна организациона
јединица Градске управе Града надлежна за
инспекцијски надзор - Секретаријат за инспекцијске
послове.
Комунално – полицијске послове, којима се
обезбеђује извршење одредаба ове одлуке, обавља
Комунална полиција у складу са Законом о комуналној
полицији.
Члан 79.

Комунална полиција у обављању послова
сарађује са
Агенцијом и Секретаријатом за
инспекцијске послове Градске управе Града, што
обухвата нарочито међусобно обавештавање, размену
података, пружање помоћи и предузимања
заједничких мера и активности од значаја за обављање
послова комуналне полиције и инспекцијске службе.
Комунална полиција у обављању послова
сарађује са градском инспекцијском службом, у складу
са законом и прописима Града којима се уређује
обављање инспекцијских послова.
Члан 80.

Комунална полиција у циљу одржавања
комуналног реда, врши надзор
над применом
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одредаба ове одлуке које се односе на област:
1. општинских путева , улица и
некатегорисаних путева;
2. саобраћајних ознака и сигнализације;
3. паркирања;
4. превоза путника у градском и приградском
саобраћају,
5. такси превоза.
Када комунални полицајац установи повреду
одредаба ове одлуке, овлашћен је да:
1. изда прекршајни налог за учињени
прекршај;
2. поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка;
3. поднесе пријаву надлежном органу за
учињено кривично дело,
4. обавести други надлежни орган да
предузме мере из своје надлежности.
Члан 81.

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 полицајца 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.
Овлашћена лица у надзираном субјекту, друга
запослена и радно ангажована лица, физичка лица која
су надзирани субјекти, сведоци, службена лица и
заинтересована лица као и физичка лица затечена на
месту надзора, дужна су да инспектору омогуће да
изврши увид у личну или другу јавну исправу са
фотографијом која је подобна да се идентификују.
Члан 82.

Инспектор за саобраћај и путеве и комунални
полицајац ради остваривања прегледа на општинским
путевима, улицама и некатегорисаним путевима на
територији Града, имају право да заустављају сва
возила, осим возила:органа МУП-а, Војске Републике
Србије и хитне помоћи.
Заустављање возила из предходног става овог
члана врши се истицањем саобраћајног знака под
називом: „Забрањен саобраћај свим возила у оба
смера“ на коме је уписано „STOP“.
Возач је у обавези да заустави возило којим
управља на истакнути знак „STOP“ од стране
инспектора за саобраћај и путеве или комуналног
полицајца.
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Члан 83.

Веродостојна исправа којом се доказује
извршење прекршаја, односно привредог 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. фотокопиија документације у вези са
превозом која се налази у возилу.
3. тахографски улажак или други запис са
тахографског уређаја.
XIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 84.

Новчаном казном у фиксном износу од
60.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
1. возило заустави или паркира на месту где
је угрожена безбедност и проточност саобраћаја (члан
4. став 1.) ове одлуке;
2. возило заустави или паркира на путу
супротно постављеној саобраћајној сигнализацији,
односно заустави или паркира возило којим се омета
коришћење пута (члан 4. став 2.) ове одлуке;
3. возило заустави, паркира или остави на
местима где је то забрањено (члан 4. став 3.) ове
одлуке;
4. возило заустави или паркира на површини
јавне намене (члан 5.став 1.) ове одлуке;
5. паркира возило на јавном паркиралишту у
централној и заштитној зони (члан 5.став 2.) ове
одлуке;
6. остави одбачено возило на површини
јавне намене које није предвиђене за паркирање
возила, пољопривредном земљишту у јавној својини,
као и на местима где је дозвољено заустављање и
паркирање (члан 5.став 3.) ове одлуке;
7. паркира возило којим се обавља јавни
превоз на јавном паркиралишту на територији Града
(члан 5.став 4.) ове одлуке;
8. паркира возило на површини јавне намене
на територији Града, осим за то намењеној површини
(члан 6. став 1.) ове одлуке;
9. изврши радњу непрописног заустављања,
паркирања, или остављања возила или ствари на
површини јавне намене а није затечено у вршењу
радње одговоран је власник возила, односно прималац
лизинга (члан 7. став 1.) ове одлуке;
10. се власник, односно корисник возила не
одазове на позив органа (члан 7. став 2.) ове одлуке
11. оштећује саобраћајну површину или
угрожава проточност саобраћаја и његово несметано и
безбедно одвијање (члан 8. став.1) ове одлуке;
12. саобраћајна површина на којој су настала
оштећења није видно обележена (члан 8. став 2.) ове
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одлуке;
13. изводи радове на површини јавне намене
које нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом јавне површине (члан 8.став
3.) ове одлуке;
14. предузима радње које су забрањене (члан
9.) ове одлуке;
15. управљач пута не угради рампе или не
изведе упуштене ивичњаке (члан 10. став 1.) ове
одлуке;
16. не постави заштитне ограде на пешачким
стазама испред установа за
17. предшколску децу, школа, биоскопа,
позоришта, спортских објеката, игралишта и др.(члан
11. став 1.) ове одлуке;
18. поставља стубиће, ограде и посуде са
украсним биљем (жардињере) без решења Агенције
(члан 11. став 2.) ове одлуке;
19. поступи супротно одредбама (члана 12. )
ове одлуке;
20. паркира возило којим се превозе опасне
материје на површини јавне намене на територији
Града, осим на
контролисаним, одговарајуће
обележеним и опремљеним просторима за њихово
паркирање(члан 14.) ове одлуке;
21. исцртава или поставља препреке на
повришини јавне намене (члан 16. став. 1.) ове одлуке;
22. без решења Агенције постави заштитне
ограде, стубиће или друге препрекена површини јавне
намене (члан 16. став 2.) ове одлуке;
23. у возилу које се креће у пешачкој зони не
налази се решење Агенције ( члан 18.) ове одлуке;
24. снабдевање робом не врши теретним
моторним возилом на територији Града (члан 22.) ове
одлуке;
25. заустави или паркира теретно моторно
возило ради снабдевања на месту које није одређено
решењем Агенције (члан 23.став 1.) ове одлуке;
26. се решење Агенције не налази у возилу за
време снабдевања (члан 27.став 1.) ове одлуке;
27. поступи супротно одредма (члана 28.) ове
одлуке;
28. у комуналном возилу нема путни налог,
радни налог и видно истакнуту ознаку Предузећа
(члан 30. став 1) ове одлуке;
29. терет у расутом стању на комуналном
возилу није покривен (члан 30 став 3.) ове одлуке;
30. комунална возила нису обележена у
складу са (чланом 31. став 1. и 2.) ове одлуке;
31. саобраћајна сигнализација при увођењу
привременог режима саобраћаја није постављена у
складу са Пројектом (члан 34.став 3.) ове одлуке;
32. је привремена саобраћајна сигнализација
уведена без записника инспектора за саобраћај и
путеве (члан 34.став 4.) ове одлуке;
33. изводи радове којим је уведен привремени
режим саобраћаја без решења Агенције (члан 34. став
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5.) ове одлуке;
34. се јавна паркиралишта привремено
користе за друге намене без решења Агенције (члан
37. став. 1.) ове одлуке;
35.
врши
раскопавање
посебних
паркиралишта без решења Агенције (члан 37.став 2.)
ове одлуке;
36. место извођења радова не доведе у
првобитно стање (члан 37. став 3.) ове
одлуке;
37. не изврши облежавање посебних
паркиралишта (члан 40.став 3.) ове одлуке;
38. новоизграђена и реконструисана
паркиралишта на површини јавне намене инвеститор
не преда на коршћење управљачу пута у року од 15
дана, од дана издавања одобрења за употребу (члан 45.
став 2.) ове одлуке;
39. предузима радње и користи паркиралиште
супротно одредбама (члана 55.став 1. тачке 1-11) ове
одлуке;
40. није регистрован као пољопривредно
газдинство
а
врши
продају
сезонских
пољопривредних производа из или са паркираног
возила на општем јавном паркиралишту (члан 55.
став 2.) ове одлуке;
41. врши наплату локалне комуналне таксе за
време државног празника, недељом и у случају када
посебно паркиралиште није обележено одговарајућом
вертикалном саобраћајном сигнализацијом или иста
није видљива (члан 56.) ове одлуке;
42. Предузеће не обележи хоризонталном и
вертикалном саобраћајном сигнализацијом, место за
паркирање особа са инвалидитетом (члан 58.став 1. )
ове одлуке;
43. место за паркирање возила особа са
инвалидитетом није обележено одговарајућом
хоризонталном и вертикалном
саобраћајном
сигнализациојом (члан 58. став 1.) ове одлуке;
44. јавну расвету, светлеће рекламе, натписе
или рекламна платна постави супротно одредбама
(члан 74.) ове одлуке;
45. ограде, крошње стабала, други биљни
засади, или рекламе заклањају расветна тела јавне
расвете, саобраћајне знакове и светлосне сигнале на
семафорским уређајима, улазе у слободне профиле
јавних саобраћајних површина, смањују или
онемогућавају
прегледност
на
укрштањима
саобраћајница (члан 75.) ове одлуке;
46. постави жардињере и друге посуде за
биљне засаде супротно (члану 76.) ове одлуке;
47. поступи супротно одредбама (члана 81.)
ове одлуке;
48. не заустави возило на истакнути знак
„STOP“ од стране инспектора за саобраћај и путеве и
комуналног полицајца (члан 82.став 3.) ове одлуке;
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
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овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Члан 85.

Новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник
ако:
1. возило заустави или паркира на месту где је
угрожена безбедност и проточност
саобраћаја (члан 4. став 1.) ове одлуке;
2. возило заустави или паркира на путу
супротно постављеној саобраћајној сигнализацији,
односно заустави или паркира возило којим се омета
коришћење пута (члан 4. став 2.) ове одлуке;
3. возило заустави, паркира или остави на
местима где је то забрањено (члан 4. став 3.) ове
одлуке;
4. возило заустави или паркира на површини
јавне намене (члан 5.став 1.) ове одлуке;
5. паркира возило на јавном паркиралишту у
централној и заштитној зони (члан 5.став 2.) ове
одлуке;
6. остави одбачено возило на површини јавне
намене које није предвиђено за паркирање возила,
пољопривредном земљишту у јавној својини, као и на
местима где је дозвољено заустављање и паркирање
(члан 5.став 3.) ове одлуке;
7. паркира возило којим се обавља јавни
превоз на јавном паркиралишту на територији
Града (члан 5.став 4.) ове одлуке;
8. паркира возило на површини јавне намене
на територији Града, осим за то намењеној површини
(члан 6. став 1.) ове одлуке;
9. изврши радњу непрописног заустављања,
паркирања, или остављања возила или ствари на
површини јавне намене а није затечено у вршењу
радње одговоран је власник возила, односно прималац
лизинга (члан 7.) ове одлуке;
10. оштећује саобраћајну површину или
угрожава проточност саобраћаја и његово
несметано и безбедно одвијање (члан 8. став.1) ове
одлуке;
11. саобраћајна површина на којој су настала
оштећења није видно обележена (члан 8. став 2.) ове
одлуке;
12. изводи радове на површини јавне намене
које нису у вези са изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавне
површине (члан 8.став 3.) ове одлуке;
13. предузима радње које су забрањене (члан
9.) ове одлуке;
14. управљач пута не угради рампе или не
изведе упуштене ивичњаке (члан 10 став 1.) ове
одлуке;
15. не постави заштитне ограде на пешачким
стазама испред установа за предшколску децу, школа,
биоскопа, позоришта, спортских објеката, игралишта
и др.(члан 11. став 1.) ове одлуке;
16. поставља стубиће, ограде и посуде са
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украсним биљем (жардињере) без решења Агенције
(члан 11. став 2.) ове одлуке;
17. поступи супротно одредбама (члана 12.)
ове одлуке;
18. заустави или паркира возило на такси
стајалишту а не обавља такси певоз путника (члан 13.)
ове одлуке;
19. паркира возило којим се превозе опасне
материје на површини јавне намене
на територији Града, осим на конторлисаним,
одговарајуће обележеним и опремљеним просторима
за њихово паркирање (члан 14.) ове одлуке;
20. поступи у спротности са (чланом 15.) ове
одлуке;
21. исцртава или поставља препреке на
повришини јавне намене (члан 16. став.1.) ове одлуке;
22. без решења Агенције постави заштитне
ограде, стубиће или друге препреке на површини јавне
намене (члан 16. став 2.) ове одлуке;
23. у возилу које се креће у пешачкој зони не
налази се решење Агенције (члан 18.) ове одлуке;
24. снабдевање робом не врши теретним
моторним возилом на територији Града (Члан 22.) ове
одлуке;
25. заустави или паркира теретно моторно
возило ради снабдевања на месту које није одређено
решењем Агенције (члан 23.став 1.) ове одлуке;
26. се решење Агенције не налази у возилу за
време снабдевања (члан 27.став 1.) ове одлуке;
27. поступи супротно одредбама (члана 27.
став 2.) ове одлуке;
28. поступи супротно одредбама (члана 28.)
ове одлуке;
29. у комуналном возилу нема путни налог,
радни налог и видно истакнуту ознаку Предузећа
(члан 30. став 1) ове одлуке;
30. терет са комуналног возила пада и расипа
се по путу (члан 30.став 2.) ове одлуке;
31. терет у расутом стању на комуналном
возилу није покривен (члан 30 став 3.) ове одлуке;
32. комунална возила нису обележена у
складу са (чланом 31. став 1. и 2.) ове одлуке;`
33. комунална возила при редовном
комуналном одржавању нису заустављена у складу са
прописима о безбедности саобраћаја на путевима
(члан 31. став 4.) ове одлуке;
34. саобраћајна сигнализација при увођењу
привременог режима саобраћаја није постављена у
складу са Пројектом(члан 34.став 3.) ове одлуке;
35. је привремена саобраћајна сигнализација
уведена без записника инспектора за саобраћај и
путеве (члан 34.став 4.) ове одлуке;
36. изводи радове којим је уведен привремени
режим саобраћаја без решења Агенције (члан 34. став
5.) ове одлуке;
37. се јавна паркиралишта привремено
користе за друге намене без решења Агенције (члан
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37. став. 1.) ове одлуке;
38.
врши
раскопавање
посебних
паркиралишта без сагласности предузећа (члан 37.
став 2.) ове одлуке;
39. место извођења радова не доведе у
првобитно стање (члан 37. став 3.) ове одлуке;
40. паркира возило на место намењено за
пакрирање возила особа са инвалидитетом (члан 44.)
ове одлуке;
41. новоизграђена и
реконструисана
паркиралишта на површини јавне намене инвеститор
не преда на коршћење управљачу пута у року од 15
дана (члан 45. став 2.) ове одлуке;
42. предузима радње и користи паркиралиште
супротно одредбама (члана 55.став 1. тачке 1-11) ове
одлуке;
41. није регистрован као пољопривредно
газдинство
а
врши
продају
сезонских
пољопривредних производа из или са паркираног
возила на општем јавном паркиралишту (члан 55.
став 2.) ове одлуке;
42. врши наплату локалне комуналне таксе за
време државног празника, недељом и у случају када
посебно паркиралиште није обележено одговарајућом
вертикалном саобраћајном сигнализацијом или иста
није видљива (члан 56.) ове одлуке;
43. место за паркирање возила особа са
инвалидитетом није обележено одговарајућом
хоризонталном и вертикалном
саобраћајном
сигнализациојом (члан 58. став 1.) ове одлуке;
44. јавну расвету, светлеће рекламе, натписе
или рекламна платна постави супротно одредбама
(члан 74.) ове одлуке;
45. ограде, крошње стабала, други биљни
засади, или рекламе заклањају расветна тела јавне
расвете, саобраћајне знакове и светлосне сигнале на
семафорским уређајима, улазе у слободне профиле
јавних саобраћајних површина, смањују или
онемогућавају
прегледност
на
укрштањима
саобраћајница (члан 75.) ове одлуке;
46. постави жардињере и друге посуде за
биљне засаде супротно (члану 76.) ове одлуке;
45. поступи супротно одредбама (члана 81.)
ове одлуке;
46. не заустави возило на истакнути знак
„STOP“ од стране инспектора за саобраћај и путеве и
комуналног полицајца (члан 82.став 3.) ове одлуке;
Члан 86.

Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице
ако:
1. возило заустави или паркира на месту где је
угрожена безбедност и проточност
саобраћаја (члан 4. став 1.) ове одлуке;
2. возило заустави или паркира на путу
супротно постављеној саобраћајној сигнализацији,
односно заустави или паркира возило којим се омета
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коришћење пута (члан 4. став 2.) ове одлуке;
3. возило заустави, паркира или остави на
местима где је то забрањено (члан 4. став 3.) ове
одлуке;
4. возило заустави или паркира на површини
јавне намене (члан 5.став 1.) ове одлуке;
5. паркира возило на јавном паркиралишту у
централној и заштитној зони (члан 5.став 2.) ове
одлуке;
6. остави одбачено возило на површини јавне
намене које није предвиђено за паркирање возила,
пољопривредном земљишту у јавној својини, као и на
местима где је дозвољено заустављање и паркирање
(члан 5.став 3.) ове одлуке;
7. паркира возило којим се обавља јавни
превоз на јавном паркиралишту на територији
Града (члан 5.став 4.) ове одлуке;
8. паркира возило на површини јавне намене
на територији Града, осим за то намењеној површини
(члан 6. став 1.) ове одлуке;
9. изврши радњу непрописног заустављања,
паркирања, или остављања возила или
ствари на
површини јавне намене а није затечено у вршењу
радње одговоран је власник возила, односно прималац
лизинга (члан 7.) ове одлуке;
10. оштећује саобраћајну површину или
угрожава проточност саобраћаја и његово
несметано и безбедно одвијање (члан 8. став.1) ове
одлуке;
11. саобраћајна површина на којој су настала
оштећења није видно обележена (члан 8. став 2.) ове
одлуке;
12. изводи радове на површини јавне намене
које нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом јавне површине (члан 8.став
3.) ове одлуке;
13. предузима радње које су забрањене (члан
9.) ове одлуке;
14. поступи супротно одредбама (члана 10.
став 2) ове одлуке;
15. поставља стубиће, ограде и посуде са
украсним биљем (жардињере) без решења Агенције
(члан 11. став 2.) ове одлуке;
16. поступи супротно одредбама (члана 12.)
ове одлуке;
17. заустави или паркира возило на такси
стајалишту а не обавља такси певоз путника (члан 13.)
ове одлуке;
18. паркира возило којим се превозе опасне
материје на површини јавне намене на територији
Града, осим на конторлисаним, одговарајуће
обележеним и
опремљеним просторима
за њихово паркирање (члан 14.) ове одлуке;
19. поступи у спротности са (чланом 15.) ове
одлуке;
20. исцртава или поставља препреке на
повришини јавне намене (члан 16. став.1.) ове одлуке;
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21. без решења Агенције постави заштитне
ограде, стубиће или друге препреке на површини јавне
намене (члан 16. став 2.) ове одлуке;
22. у возилу које се креће у пешачкој зони не
налази се решење Агенције (члан 18.) ове одлуке;
23. снабдевање робом не врши теретним
моторним возилом на територији Града (Члан 22.) ове
одлуке;
24. заустави или паркира теретно моторно
возило ради снабдевања на месту које није одређено
реше
25. поступи супротно одредбама (члана 27.
став 2. и 3.) ове одлуке;
26. поступи супротно одредбама (члана 28.)
ове одлуке;
27. терет са комуналног возила пада и расипа
се по путу (члан 30.став 2.) ове одлуке;
28. терет у расутом стању на комуналном
возилу није покривен (члан 30 став 3.) ове одлуке;
29. поступи супротно одредбама (члана 31.
став 3. и 4.) ове одлуке;
30. саобраћајна сигнализација при увођењу
привременог режима саобраћаја није постављена у
складу са Пројектом(члан 34.став 3.) ове одлуке;
31. је привремена саобраћајна сигнализација
уведена без записника инспектора за саобраћај и
путеве (члан 34.став 4.) ове одлуке;
32. изводи радове којим је уведен привремени
режим саобраћаја без решења Агенције (члан 34. став
5.) ове одлуке;
33. се јавна паркиралишта привремено
користе за друге намене без решења Агенције (члан
37. став. 1.) ове одлуке;
34.
врши
раскопавање
посебних
паркиралишта без сагласности предузећа (члан 37.
став 2.) ове одлуке;
35. место извођења радова не доведе у
првобитно стање (члан 37. став 3.) ове одлуке;
36. паркира возило на место намењено за
пакрирање возила особа са инвалидитетом (члан 44.)
ове одлуке;
37. новоизграђена и
реконструисана
паркиралишта на површини јавне намене инвеститор
не преда на коршћење управљачу пута у року од 15
дана (члан 45. став 2.) ове одлуке;
38. предузима радње и користи паркиралиште
супротно одредбама (члана 55.став 1. тачке 1-11) ове
одлуке;
39. није регистрован као пољопривредно
газдинство
а
врши
продају
сезонских
пољопривредних производа из или са паркираног
возила на општем јавном паркиралишту (члан 55.
став 2.) ове одлуке;
40. јавну расвету, светлеће рекламе, натписе
или рекламна платна постави супротно одредбама
(члан 74.) ове одлуке;
41. ограде, крошње стабала, други биљни
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засади, или рекламе заклањају расветна тела јавне
расвете, саобраћајне знакове и светлосне сигнале на
семафорским уређајима, улазе у слободне профиле
јавних саобраћајних површина, смањују или
онемогућавају
прегледност
на
укрштањима
саобраћајница (члан 75.) ове одлуке;
42. постави жардињере и друге посуде за
биљне засаде супротно (члану 76.) ове одлуке;
43. поступи супротно одредбама (члана 81.)
ове одлуке;
44. не заустави возило на истакнути знак
„STOP“ од стране инспектора за саобраћај и путеве и
комуналног полицајца (члан 82.став 3.) ове одлуке;
XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 87.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева („Сл.лист града Панчева“, бр. 5/14, 4/16
и 14/16).
Члан 88.

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-04-06-21/2016-10
Панчево, 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш, дипл.правник

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/2014-др.закон), чланова 4. и 39. Закона о
прекршајима („Службени.гласник РС“ бр. 65/13 и
13/2016) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/2015пречишћен текст и 12/2016) Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 29.12.2016.године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОЈ
ИНСПЕКЦИЈИ
Члан 1.

У Одлуци о комуналној инспекцији(«Сл.лист
града Панчева » бр. 2/2013 и 6/2014), члан. 16. мења
се и гласи:
„Члан 16
Новчаном казном у износу од 60.000
динара.казниће се за прекршај правно лице ако:
- не омогући комуналном инспектору
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несматано обављање надзора, односно преглед
објеката, постројења и уређаја и пословних
просторија ради прикупљања неопходних података
(члан 15. став 1.);
- комуналном инспектору не стави на увид и
располагање потребну документацију и друге доказе и
не изјасни се о чињеницама које су од значаја за
вршење надзора (члан 15. став 1.);
- не поступи по решењу комуналног
инспектора којим је наређено извршавање утврђених
обавеза и предузимања мера за oтклањање
недостатака (члан 12. став 1.).
За прекршај из става 1 .овог члана, казниће се
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 10.000 динара.
Члан 2.

Члан 17. мења се и гласи:
“ Члан 17.
Новчаном казном у износу од 30.000 динара
казниће се предузетник ако учини прекршај из члана
16.“
Члан 3.

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-04-06-21/2016-10
Панчево, 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и
83/2014 – др.закон), члана 146. Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 и 145/14), чланова 4. и 39. Закона о
прекршајима („Службени.гласник РС“ бр. 65/13 и
13/2016) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл.лист града Панчева“, бр. 25/2015пречишћен текст и 12/2016), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној29.12. 2016. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
БАЛОН-ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о постављању балон-хала спортске
намене на територији града Панчева ( „Сл. лист града
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Панчева „ бр. 18/2013 и 6/2014) члан 34. мења се и
гласи:
„Члан 34.
Новчаном казном у износу од 60.000 динара
казниће се правно лице ако:
1. балон-халу спортске намене постави без
одобрења (члан 4. и 19.);
2. балон-халу спортске намене постави или
ористи супротно одобрењу (чл. 12. и 24.)
3. пре почетка коришћења балон-хале
спортске намене не прибави одобрење закоришћење
( чл. 14. и 25.);
4. поступа супротно чл. 30. и 33. ове одлуке;
5. балон-халу спортске намене не уклони у
року из става 2. члана 35. ове одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 10.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
и предузетник новчаном казном у износу од 30.000
динара
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
и физичко лице новчаном казном у износу од 10.000
динара
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-04-06-21/2016-10
Панчево 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш

На основу члана 4. и 13. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011)
на основу члана 20. Закона о управљању отпадом
( „Службени гласник РС „ бр. 36/09 и 88/2010) , члана
20. став 1. тачка 5. члана 32. став 1. тачка 6. и 66.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), чланова 4. и 35 .
Закона о прекршајима ( «Службени гласник РС» бр.
65/2013 и 13/2016)и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/2015пречишћен текст и 12/2016) Скупштина града
Панчева, на седници одржано 29.12.2016.године,
донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ
ЧИСТОЋЕ И УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ
Члан 1.

У Одлуци о одржавању чистоће и управљању
отпадом («Сл.лист града Панчева» бр. 6/2014), члан.
47. мења се и гласи:
„Члан 47.
Новчаном казном у износу од 60.000 динара
казниће се за прекршај Јавно комунално предузеће
ако:
1. не врши чишћење и одношење снега и леда
са уређених стајалишта, скверова, тргова, стаза,
пешачких пролаза, паркинга, интегрисаних улица и
пешачких улица (члан. 5. став 1.)
2. не одржава чистоћу на површинама јавне
намене у складу са Планом рада (члан 6. став 1.),
3. на површинама јавне намене не постави
посуде за отпад (члан 7. став 1.),
4. ако поступа супротно члану 15.
5. не врши одвожење кабастог отпада у
смислу члана 17,
6. не превози отпад специјалним возилима
или истовара или оставља отпад ван депоније
комуналног отпада (члан 18. став 3.),
7. поступи супротно члану 19. став 5.
8. не донесе План за управљање посебним
токовима отпада (члан 24.)
9. поступи супротно члану 25.
10. поступи супротно члану 26.
11. не поступа у складу са чланом 34,
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и одговорно лице у Јавно комуналном предузећу
новчано казном у износу од 10.000 динара.”
Члан 2.

Члан 48. мења се и гласи:
„ Члан 48.
Новчаном казном у износу од 60.000 динара
казниће се за прекршај предузеће или друго правно
лице ако:
1. поступа супротно члану 4.
2. поступи супротно одредбама из члана 5.
став 2.
3. поступи супротно одредбама из члана 10.
став 2,
4. поступа супротно члану 11,
5. поступа супротно члану 12,
6. не поступи у смислу члана 13. став 1, став
2. и став 5.
7. након извршених радова не врати у
првобитно стање површину јавне намене (члан 14),
8. посутупа супротно члану 16. став 1,
9. не врши превоз кабастог отпада на начин
који онемогућава његово расипање или у посебно
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обележеним контејнерима (члан 17. став 3.),
10. самовољно превози и одлаже комунални
отпад (члан 18. став 3.)
11. не учествује у органзованом систему
одвајања и разврставања комуналног отпада у складу с
Планом Јавног предузећа (члан 19. став 3.) ,
12. поступи супротно члану 24,
13. поступи супротно члану 27,
14. не користи услугу Јавно комумалног
предузећа (члан 28. став 1.),
15. поступи супротно члану 30,
16. поступи супротно члану 31,
17. поступи супротно члану 32,
18. поступи супротно члану 33,
19. не поступи у смислу члана 38.
20. не омогући утврђивање површине
стамбеног и пословног објекта односно простора од
стране Јавно комумалног предузећа (члан 41. став 2.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном у износу од 10.000 динара и
одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у износу од 30.000
динара
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном у износу од 10.000
динара“
Члан 3.

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-04-06-21/2016-10
Панчево 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07 и
83/2014-др.закон), члана 2. став 3. тачка 8. чл. 5. став
1. и члана 9. став 2.. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011),
члана 16. Закона о комуналној полицији( „Службени
гласник РС „ бр. 51/2009) , чланова 4. и 39. Закона о
прекршајима ( «Службени гласник РС» бр. 65/2013 и
13/2016) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/2015пречишћен текст и 12/2016) Скупштина града
Панчева, на седници одржаној29.12.2016.године,
донела је

29. Децембар 2016. године

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Члан 1.

У Одлуци о обезбеђивању јавног осветљења
(«Сл.лист града Панчева» бр. 18/2013 и 6/2014), члан.
10. мења се и гласи:
„Члан 10
Новчаном казном у износу од 60.000 динара
казниће се за прекршај правно лице:
-које уклања, руши, прља и оштећује на било
који начин објекте, уређаје и инсталације јавног
осветљења (члан 8. алинеја 1);
-ако се неовлашћено прикључује на објекте,
уређаје и инсталације јавне расвете (члан 8. алинеја 2)
За прекршај из претходног става казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
10. 000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 30.000 динара”
Члан 2.

Члан 11. мења се и гласи:
“Члан 11.
Новчаном казном од 10.000 динара казниће
се физичко лице које уклања, руши, прља и оштећује
на било који начин објекте, уређаје и инсталације
јавног осветљења (члан 8. алинеја 1).
Члан 3.

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-04-06-21/2016-10
Панчево 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш

На основу члана 36. Закона о превозу у
друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ број 46/95,
66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службани
гласник РС» бр. 129/07 и 83/2014 -др. закон), чланова
39. став 1. тачке 6. и 7. и 98. став 1. Статута града
Панчева- пречишћен текст («Службени лист града
Панчева» бр.25/15- пречишћен текст и 12/16 ),
Скупштина
града
Панчева,
на
седници
одржаној29.12.2016. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЕКОНОМСКИ
НАЈНИЖОЈ ЦЕНИ ПО КОЈОЈ СЕ АУТОТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА МОРА
ОБАВЉАТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА

29. Децембар 2016. године
Члан 2.

У члану 59. у ставу 1. износ: „од 50.000 до
1.000.000 динара“ замењује се износом: „од 60.0000
динара“.
У ставу 2. износ: „од 5.000 до 75.000 динара“
замењује се износом: „од 10.000 динара“.
Члан 3.

Члан 1.

У Одлуци о економски најнижој цени по којој
се ауто-такси превоз путника мора обављати на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ бр. 5/2014), у члану 6. став 1. речи: “ од
20.000 динара” замењује се речима: “од 60.000
динара.“
У ставу 3. речи: „од 10.000 динара замењују
се речима: „од 30.000 динара“
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-04-06-21/2016-10
Панчево 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш

На основу чланова 4. и 13. Закона о
комуналним делатностима ( „Службени гласник РС“
Ббр. 88/11) чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/2014), чланова 4. и 39. Закона о прекршајима
(„Службени.гласник РС“ бр. 65/13 и 13/2016) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева“ бр. 25/2015-пречишћен текст и
12/2016), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 29.12.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДВОЂЕЊУ И
ПРЕЧИШЋАВАЊУ ОТПАДНИХ И
АТМОСФЕРСКИХ ВОДА
Члан 1.

У Одлуци о одвођењу и пречишћавању
отпадних и атмосферских вода („Сл. лист града
Панчева“ бр. 26/11-пречишћен текст,13/13 и 6/14), у
члану 58. у ставу 1. износ: „од 50.000 до 1.000.000
динара“ замењује се износом: „од 60.000 динара“.
У ставу 2. износ: „од 5.000 до 75.000 динара“
замењује се износом: „од 10.000 динара“.

У члану 60. у ставу 1. износ: „од 20.000
динара“ замењује се износом: „од 60.000 динара“.
У ставу 3. износ: „од 20.000 динара“
замењује се износом: „од 30.000 динара“.
Члан 4.

У члану 61. у ставу 1. износ: „од 20.000
динара“ замењује се износом: „од 60.000 динара“.
У ставу 3. износ: „од 20.000 динара“
замењује се износом: „од 30.000 динара“.
Члан 5.

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-04-06-21/2016-10
Панчево 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш

На основу чланова 4. и 13. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“
бр. 88/11 ), чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/2014-др.закон),
чланова 4. и 39. Закона о
прекршајима („Службени.гласник РС“ бр. 65/13 и
13/2016) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/2015пречишћен текст и 12/2016), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 29.12.2016. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И
НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ
ЕНЕРГИЈОМ КУПАЦА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о условима и начину снабдевања
топлотном енергијом купаца на подручју града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 19/2015 и
26/2015), члан 86. мења се и гласи:
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„Члан 86.
Новчаном казном у износу од 60.000 динара
казниће се за прекршај Енергетски субјект, односно
друго правно лице ако:
1) Не одлучи о захтеву купца за прикључење
објекта у року из члана 20. ове Одлуке;
2) Не поштује рок о почетку и завршетку
грејне сезоне сходно члану 41. ове Одлуке
3) Не води евиденцију о купцима како је то
предвиђено чланом 79. ове Одлуке
4) Не испоручује топлотну енергију како је то
предвиђено чланом 42. ове Одлуке
Новчаном казном у износу 10.000 динара
казниће се за прекршај из става 1. овог члана
одговорно лице у Енергетском субјекту.
Новчаном казном у износу од 60.000 динара
казниће се купац као правно лице, за прекршај:
1) Не омогући Енергетском субјекту приступ
опреми, сходно члану 13.став 3. ове одлуке;
2) Онемогући овлашћеним лицима приступ
мерним уређајима, сходно члану 51. ове одлуке.
3) Не омогући инспекцијски надзор, сходно
члану 85. ове одлуке;
4 ) Без писмене сагласности Енергетског
субјекта прикључе или искључе своју топлотну
опрему са дистрибутивног система, сходно члановима
16. и 72. ове Одлуке
5) Без писмене сагласности Енергетског
субјекта мења прикључну снагу у објекту, противно
члановима 16, 17, 18, 19 и 20. ове Одлуке
6) Користи своју опрему супротно техничким
условима из члана 26. ове Одлуке
7) Поступа супротно члану 81. ове Одлуке
За прекршај из става 3. овог члана казниће се
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
у износу од 10.000 динара.
За прекршај из става 3. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у износу од 30.000
За прекршај из става 3. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном у износу од 10.000
динара.”
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-04-06-21/2016-10
Панчево 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш

На основу члана 167. став 4. Закона о
планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09,

29. Децембар 2016. године

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланова 32. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07 и 83/2014- др.закон ), чланова 4. и 39.
Закона о прекршајима („Службени.гласник РС“ бр.
65/13 и 13/2016) и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Сл.лист града Панчева“, бр. 25/2015пречишћен текст и 12/2016), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 29.12.2016. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И
МЕРАМА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО
СПРОВЕСТИ И ОБЕЗБЕДИТИ У ТОКУ
УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА
Члан 1.

У Одлуци о условима и мерама које је
потребно спровести и обезбедити у току уклањања
објекта («Сл. лист града Панчева“ бр.20/2010 и
6/2014), у члану 22 . у ставу 1.износ: „од 20.000
динара“ замењујe се износом: „од 60.000 динара.“
У ставу 3. износ од „20.000 динара“
замењује се износом:“од 30.000 динара.“
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-04-06-21/2016-10
Панчево 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
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-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-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., 125/14-усклађени дин.изн. и 95/15-усклађени
дин.изн., 83/16 и 91/16 – усклађени дин. износи и),
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 и 12/16 ),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана
29.12.2016.године, донела је
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ОДЛУКУ O ИЗМЕНИ 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 („Сл.
лист града Панчева“, број 28/15, 38/15, 4/16, 7/16, 9/16
и 14/16) члан 11. мења се и гласи:
„Члан 11.
Месечни приход од коришћења земљишта за
постављање монтажне гараже по гаражном месту, по
зонама износи:
Зона

Цена/Дин (Без ПДВ-а)

Прва

984,82

Друга

787,44

Трећа

590,07
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“, а примењиваће се од 01. јануара 2017.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш

На основу чланова 34. и 97. став 1. тачка 3.
Закона о управљању отпадом („Службени гласник
РС”бр. 36/09, 88/10 и 14/16 ), чланова 20, 32. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 16.
Закона о комуналној полицији („Службени гласник
РС” број 51/09), чланова 4. и 39. Закона о прекршајима
(„Службени.гласник РС“ бр. 65/13 и 13/2016) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Сл.лист града Панчева“, бр. 25/2015- пречишћен
текст и 12/2016), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 29.12.2016. године, донела је

29. Децембар 2016. године

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
ЛОКАЦИЈА ЗА ОДЛАГАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА И ОТПАДА ОД
РУШЕЊА ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о одређивању локација за одлагање
грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на
територији града Панчева («Сл. лист града Панчева“
бр. 21/2010 и 6/2014 члан 9. мења се и гласи:
“Члан 9.
Новчаном казном од 60.000 динара казниће
се за прекршај правно лице које транспортује инертни
грађевински отпад, ако исти одложи супротно члану
3. Одлуке, а одговорно лице у правном лицу казниће
се новчаном казном од 10.000 динара.
Новчаном казном од 30.000 динара казниће се
предузетник који транспортује инертни грађевински
отпад ако исти одложи супротно члану 3. Одлуке, а
физичко лице за исти прекршај новчаном казном од
10.000 динара.“
Члан 2.

Члан 10. мења се и гласи:
“Члан 10.
Новчаном казном од 60.000 динара казниће
се правно лице ако приликом транспорта дође до
расипања или испадања инертног грађевинског
отпада уколико га не уклони са површине и исту не
очисти, а одговорно лице у правном лицу казниће се у
износу од 10.000 динара.
Новчаном казном од 30.000 динара казниће се
предузетник ако приликом транспорта дође до
расипања или испадања инертног грађевинског отпада
уколико га не уклони са површине и исту не очисти, а
физичко лице у износу од 10.000 динара.“
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево, 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/2014-др.закон), чланова 4. и 39. Закона о
прекршајима („Службени.гласник РС“ бр. 65/13 и
13/2016) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/2015-
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пречишћен текст и 12/2016) Скупштина града
Панчева, на седници одржано29.12.2016.године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИМ
УСЛОВИМА УРЕЂИВАЊА НАСЕЉЕНИХ
МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о општим условима уређивања
насељених места на територији града Панчева
(«Сл.лист општине Панчево» бр. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04,
3/06-др одлука, 6/14 и 9/2014 ), члан. 49. мења се и
гласи:
„Члан 49.
Новчаном казном у износу од 60.000 динара
казниће се за прекршај правно лице ако на улицама,
трговима и другим јавним површинама и јавним
местима продаје робу или врши другу делатност
супротно одредбама члана 3. став 2.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 10.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у износу од 30.000
динара“.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном у износу од 10. 000
динара.“
Члан 2.

У члану 51. у ставу 1. износ: „од 20.000
динара“ замењује се износом: „од 60.000 динара.“
У ставу 2. износ: „од 6.000 динара“ замењује
се износом: „од 10.000 динара.“
У ставу 3. износ:
„од 10.000 динара“
замењује се износом: „од 30.000 динара.“
У ставу 4. износ:
„од 6.000 динара“
замењује се износом: „од 10.000 динара.“
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево, 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш

На основу члана 6. Закона о становању
( “Службени гласник РС” бр.50/1992, 76/1992, 84/1992-
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исправка, 33/1993, 53/1993, 67/1993, 46/1994, 47/1994исправка, 48/1994, 44/1995 – др. Закон, 49/95, 16/1997,
46/1998, 26/2001, 101/2005- др.закон и 99/2011),
чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи(“Сл.гласник РС” број 129/2007 и 83/2014др.закон), члана 16. Закона о комуналној полицији
(“Службени гласник РС” број 51/09), чланова 4. и 39.
Закона о прекршајима („Сл.гласник РС“,бр. 65/2013 и
13/2016) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (“Сл..лист града Панчева” број 25/2015пречишћен текст и 12/2016) Скупштина града Панчева
на седници одржаној 29.12.2016 године донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КУЋНОМ РЕДУ
У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
Члан 1.

У Одлуци о кућном реду у стамбеним
зградама („Сл. лист града Панчева „ бр. 7/2011,11/2011,
18/2013, 6/2014 и 19/2014 ) у члан 19. став 1. мења се
и гласи:
“При коришћењу стана, заједничких
просторија,
заједнички ограђеног простора и
пословног простора који припада згради, забрањено
је виком, буком, трчањем, скакањем, играњем лоптом
и сличним поступцима ометати станаре у мирном
коришћењу стана”
Члан 2.

У члану 23. у ставу 1. износ: „од 5.000
динара“ замењује се износом: „од 10.000 динара.“
У ставу 2. износ: „од 50.000 динара“
замењује се износом: „од 60.000 динара:“
У ставу 3. износ: од 25.000 динара замењује
се износом: од 30.000 динара„
У ставу 4 . износ: „од 5.000 динара“ замењује
се износом: „од 10.000 динара“.
Члан 3.
У члану 24. у ставу 1. износ: „од 50.000
динара“ замењује се износом: „ од 60.000 динара.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево, 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и
83/2014 – др.закон), члана 146. Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
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УС, 132/14 и 145/14), чланова 4. и 39. Закона о
прекршајима („Службени.гласник РС“ бр. 65/13 и
13/2016) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл.лист града Панчева“, бр. 25/2015пречишћен текст и 12/2016), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној29.12.2016. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
МАЊИХ МОНТАЖНИХ, ПОКРЕТНИХ И
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ
КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ

29. Децембар 2016. године

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА
Члан 1.

У Одлуци о пијацама ( „Сл. лист града
Панчева „ 26/2011-пречишћен текст и 6/2014) у члану
35. у ставу 1. износ од 50.000 динара до 1.000.000
динара замењује се износом од 60.000 динара
У ставу 2. износ од 5.000 динара до 75.000
динара замењује се износом од 10.000 динара
Члан 2.

У члану 36. у ставу 1. износ од 10.000 до
250.000 динара замењује се износом од 30.000 динара.
Члан 3.

Члан 1.

У Одлуци о постављању мањих монтажних,
покретних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене ( „Сл. лист града Панчева
„ бр. 29/2014 и 28/2015) у члану 8. у ставу 1. износ од
20.000 динара замењује се износом: од 60.000 динара
У ставу 3. износ од 20.000 динара замењује се
износом од 30.000 динара„
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева.”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево, 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш.

На основу члана 2. и члана 4. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“
број 88/11), члана 25. Закона о трговини („Службени
гласник РС“ број 53/10 и 10/13), члана 16. Закона о
комуналној полицији (“Службени гласник РС “ број
51/09), чланова 4. и 39. Закона о прекршајима
( „Службени гласник РС“ број 65/13 и 13/2016),
чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број 129/07 и 83/2014 др. закон) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/2016),
Скупштина града
Панчева, на седници одржаноj 29.12.2016 године
донела је

У члану 37а у ставу 1.износ од 5.000 динара
замењује се износом од 10.000 динара
Члан 4.

У члану 37б у ставу 1. износ од 5.000 до
75.000 динара замењује се износом од 10.000 динара.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у «Службеном листу града Панчева
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево, 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш.

На основу чланова 20. став 1. тачка 26. 32. и
66. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС” бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон)), чланова 3. став
2, 54. и 66. Закона о добробити животиња („Службени
гласник РС” бр. 41/2009), члана 46. Закона о
ветеринарству („Службени гласник” РС бр. 91/2005,
30/2010 и 93/2012), члана 16. Закона о комуналној
полицији (“Службени гласник РС” бр. 51/2009), члана
35. Закона о прекршајима („Сл.гласник РС“,бр.
65/2013 и 13/2016) и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.
25/2015-пречишћен текст и 12/2016), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 29.12. 2016.године
донела је

ОДЛУКА
о измени одлуке о држању домаћих
животиња на територији града Панчева
Члан 1.

У Одлуци о држању домаћих животиња на
територији града Панчева („Службени лист града
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Панчева” бр. 21/2010 и 6/2014), члан 27. мења се и
гласи:
„Члан 27.
Новчаном казном од 60.000 динара казниће
се за прекршај правно лице ако:
1. не одреди и не обележи зелене површине за
пуштање паса односно не објави акт из члана 6. став 4.
одлуке
2. не врши послове из чланова 14, 15, 17. и 18.
одлуке
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
10.000 динара“.
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-04-06-21/2016-10
Панчево,29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/2014-др.закон), чланова 4. и 39. Закона о
прекршајима („Службени.гласник РС“ бр. 65/13 и
13/2016) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/2015пречишћен текст и 12/2016), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 29.12.2016. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОИЗВОДЊИ
И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ
Члан 1.

У Одлуци о производњи и дистрибуцији воде
(„Сл. лист општине Панчево“ бр. 03/98, 07/99, 11/05 и
02/08 и „Сл. лист града Панчева“ бр. 33/11 и 6/2014), у
члану 63. у ставу 1. износ: „од 50.000 до 1.000.000
динара“ замењује се износом: „од 60.000 динара“.
У ставу 2. износ: „од 5.000 до 75.000 динара“
замењује се износом: „од 10.000 динара“.
Члан 2.

У члану 64. у ставу 1. износ: „од 50.000 до
1.000.000 динара“ замењује се износом: „од 60.0000
динара“.
У ставу 2. износ: „од 5.000 до 75.000 динара“
замењује се износом: „од 10.000 динара“.
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Члан 3.

У члану 65. у ставу 1. износ: „од 50.000 до
1.000.000 динара“ замењује се износом: „од 60.000
динара“.
У ставу 2. износ: „од 5.000 до 75.000 динара“
замењује се износом: „од 10.000 динара“.
У ставу 3. износ: „од 10.000 до 250.000
динара“ замењује се износом: „од 30.000 динара“.
У ставу 4. износ: „од 5.000 до 75.000 динара“
замењује се износом: „од 10.000 динара“.
Члан 4.

У члану 66. у ставу 1. износ: „од 50.000 до
1.000.000 динара“ замењује се износом: „од 60.000
динара“.
У ставу 2. износ: „од 5.000 до 75.000 динара“
замењује се износом: „од 10.000 динара“.
У ставу 3. износ: „од 10.000 до 250.000
динара“ замењује се износом: „од 30.000 динара“.
У ставу 4. износ: „од 5.000 до 75.000 динара“
замењуј се износом: „од 10.000 динара“.
Члан 5.

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-04-06-21/2016-10
Панчево,29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07 и 83/14др.закон),чланова 3. став 1. тач.6. и 4 .ст.3 Закона о
комуналним делатностима („Сл.гласник РС” бр. 88/11
и 46/2014-одлука УС), Закона о сахрањивању и
гробљима (“Сл.лист СРС” бр. 20/77, 24/85-др.закон и
6/89-др.закон и “Сл.гласник РС” бр. 53/93-др.закон,
67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 101/05- др.закон,
120/12-УС и 84/13-УС) чланова 4. и 39. Закона о
прекршајима („Службени.гласник РС“ бр. 65/13 и
13/2016) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 29.12.2016. године, донела је д

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА
Члан 1.

У Одлуци о сахрањивању и гробљима ( „Сл.
лист града Панчева“ бр. 14/2015 и 22/16), члан 55.
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мења се и гласи:
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динара.“

“Члан 55.
Новчаном казном од 60.000 динара казниће
се за прекршај Предузеће ако се не стара о уређивању
и одржавању гробља.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и одговорно лице у Предузећу новчаном казном од
10.000 динара.”
Члан 2.

Члан 56. мења се и гласи:
„Члан 56.
Новчаном казному од 60.000 динара казниће
се за прекршај Предузеће, ако:
1. не забрани извођење занатских радове
извођачу који нема одобрење за рад или који се не
придржава одредби из члана 10. и 11. ове одлуке;
2. не обезбеди да гробље буде отворено за
посете у складу са чл.14. ове одлуке.
3. не обезбеди пренос посмртних остатака у
складу са чланом 21. ове одлуке;
4. не обезбеди службу за сахрањивање
умрлих у складу са чланом 25. ове одлуке;
5. не поштује рок обавезног почивања у
складу са чланом 34. ове одлуке;
6. не обавести закупца гробног места о
потреби обнове закупа у складу са чланом 35. ове
одлуке;
7. писмено не упозори закупца гробног места
у складу са чланом 36.ст.2. ове одлуке;
8. не предузме одговарајуће санитарнотехничке мере у складу са чланом 39.ст.2 ове одлуке;
9. поступи супротно одредбама чланова 42.,
45. и 46. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
и одговорно лице у Предузећу, новчаном казном од
10.000 динара.”
Члан 3.

Члан 57. мења се и гласи:
“Члан 57.
Новчаном казном од 60.000 динара казниће
се за прекршај правно лице:
1. ако не прибави писмено одобрење за
извођење занатских радова у складу са
чланом 10. ове одлуке;
2. ако не изводи занатске радове у складу са
чланом 11. ове одлуке;
3. преноси право закупа гробног места
супротно члану 28. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у
износу од 10.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
предузетник, новчаном казном у износу од 30.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
и физичко лице, новчаном казном у износу од 10.000

Члан 4.

Члан 58. мења се и гласи:
“Члан 58.
Новчаном казном у износу од 10.000 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако учини неку
од радњи забрањених чланом 16. ове одлуке.”
Члан 5.

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-04-06-21/2016-10
Панчево,29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 4. и 13. Закона о
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.
88/2011), чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/2014), чланова 4. и 39. Закона о прекршајима
(„Службени.гласник РС“ бр. 65/13 и 13/2016) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Сл.лист града Панчева“, бр. 25/2015-пречишћен
текст и 12/2016), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 29.12..2016.године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о зеленим површинама на
територији града Панчева («Сл.лист града Панчево»
бр.11/15) члан 35. мења се и гласи:
„Члан 35.
Нoвчaнoм кaзнoм oд 60.000 динaрa кaзнићe сe
Koмунaлнo прeдузeћe зa прeкршaj aкo jaвнe зeлeнe
пoвршинe нe oдржaвa нa нaчин прoписaн чланом
17.ове одлуке.
Истoм кaзнoм кaзнићe сe Koмунaлнo
прeдузeћe aкo не изврши обавезe из члана 19. и 20. ове
Одлуке.
Зa прeкршaj из стaвa 1. и 2. oвoг члaнa
кaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe у Koмунaлнoм прeдузeћу
нoвчaнoм кaзнoм од 10.000 динара.“
Члан 36. мења се и гласи:
Члан 2.

„Члан 36.
Нoвчaнoм кaзнoм oд 60.000 динaрa кaзнићe сe
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прeдузeћe или другo прaвнo лицe зa прeкршaj,
укoликo
пoступи прoтивнo одредбама чл.
11.12.13.14.15.16, члaнa 25.став 1. и члана 31. oвe
Oдлукe.
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe
и oдгoвoрнo лицe у предузећу или другом правном
лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 динaрa.
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa Oдлукe
кaзнићe сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 30.000
динaрa.
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa Oдлукe
кaзнићe сe физичкo лицe нoвчaном казном од 10.000
динара.“
Члан 3.

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-04-06-21/2016-10
Панчево,29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/2014-др.закон), чланова 4. и 39. Закона о
прекршајима („Службени.гласник РС“ бр. 65/13 и
13/2016) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/2015пречишћен текст и 12/2016) Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 29.12.2016.године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ И
ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА И
СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о подизању и одржавању
споменика и скулптуралних дела на територији града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр.4/10-пречишћен
текст и 6/2014), члан 27. мења се и гласи:
„Члан 27
„Новчаном казном у износу: од 60.000 динара
казниће се за прекршај правно лице ако:
- ако подигне споменик, односно постави
спомен – плочу или скулптурално дело супротно
одредбама ове одлуке (чл. 9.);
- ако премести или уклони споменик,
спомен-плочу односно скулптурално дело супротно

29. Децембар 2016. године

одредбама ове одлуке (чл.16.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу: од 10.000 динара.“
Члан 2.

Члан 28. мења се и гласи:
„Члан 28
Новчаном казном у износу: од 10.000 динарa
казниће се физичко лице за прекршај ако:
- споменик , спомен-плочу или скулптурално
дело прља или скрнави ( чл. 21.)
- намерно или из крајње непажње уништи
или
оштети
споменик,
спомен-плочу
или
скулптурално дело (чл.22).
Новчаном казном у износу: од 30.000 динара
казниће се предузетник за прекршај из члана 27. став
1.”
Члан 3.

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-04-06-21/2016-10
Панчево,29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. тачка 16. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 83/14 др. закон), члана 43. Закона о трговини
(„Службени гласник РС“, бр. 53/2010 и 10/2013),
чланова 4. и 39. Закона о прекршајима („Сл гласник
РС“, бр. 65/2013 и 13/2016) и члана 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Службени лист Града
Панчева“. бр. 25/15 - пречишћен текст и
12/2016),Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 29.12. 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ
ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ,
ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о радном времену угоститељских,
трговинских и занатских објеката на територији града
Панчева («Сл.лист града Панчева» бр. 18/2015), члан.
18. мења се и гласи:
“Члан 18.
Новчаном казном од 60.000 динара казниће се
за прекршај привредно друштвo или друго правно

Страна 40 - Број 38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

лице које:
1. Одреди радно време супротно овој Одлуци,
2. Почне са радом пре или ради дуже од
радног временаутврђеног у одлуци о распореду,
почетку и завршетку радног времена коју доноси
привредни субјект или друго правно лице
3. Не изврши своје обавезе из члана 2.
ставови4. и 5., члана 5. ставови 1. и 5., члана 8. став 2.,
члана 9., члана 10., члана 11., члана 12. став 2.,члана
13. и члана 15. ове Одлуке
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 30.000 динара
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
10.000 динара.“
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-04-06-21/2016-10
Панчево,29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 6. и 7. 11. 15в, и 18.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“ бр. 62/06, 47/11 , 93/12, 99/13-усклађени
динарски износи, 125/14-усклађени динарски износи,
95/15-усклађени динарски износи 83/16 и 91/2016усклађени динарски износи), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07 и 83/14-др. закон), Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11,93/12,62/13, 63/13-исправка, 108/13,142/14,
68/15-др закон ,103/15 и 99/16) члана 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр.
25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 29.12. 2016.
године, донела је

ОДЛУКУ
изменама Одлуке о локалним
комуналним таксама
Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама
("Службени лист града Панчева" бр. 2/14-пречишћен
текст, 6/14 , 29/14, 4/15 , 38/2015, 14/16 и 32/16)
Тарифни број 1 мења се и гласи:
“1. Комунална такса плаћа се за истакнуту
фирму на пословном простору. Под фирмом, у смислу
ове одлуке, подразумева се сваки истакнути назив или

29. Децембар 2016. године

име на пословном простору, које упућује на то да
правно или физико лице обавља делатност у том
простору.
Ако се на једном пословном објекту налази
више истакнутих фирми истог обвезника, такса се
плаћа само за једну фирму.
Такса се плаћа за сваку истакнуту фирму ван
пословног објекта.
2. Обвезници таксе из овог тарифног броја су
правна и физика лица.
3. Предузетници и правна лица која су према
закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
микро и мала правна лица, а који су у претходној
пословној години остварили приход до 50.000.000
динара, не плаћају комуналну таксу за истицање
фирме на пословном простору.
Просечна зарада по запосленом остварена на
територији јединице локалне самоуправе у периоду
јануар - август године која претходи години за коју се
утврђује фирмарина, према подацима Републичког
органа надлежног за послове статистике, представља
основ за утврђивање комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору предузетницима и
правним лицима која су у претходној пословној
години остварили приход преко 50.000.000 динара.
Просечна зарада по запосленом на територији
града Панчева у периоду јануар-август 2015. године
према подацима РЗС - Саопштење број 257 од
26.09.2016. године је 67.361,00 динара.
4. Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору, за 2016. годину је у висини 1,53
просечне зараде по запосленом остварене на
територији града Панчева у периоду јануар - август
2015. године односно у износу од:
У насељеном месту Панчево

103.232,00

У насељеним местима на територији града
Панчева

51.616,00.

5. Правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у велика, средња,
мала, микро правна лица,и предузетници који
обављају делатност: банкарство, казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга,
годишњу таксу на фирму плаћају у висини 7,66
просечних зарада по запосленом остварених на
територији града Панчева у периоду јануар - август
2015. године односно у износу од:
У насељеном месту Панчеву

516.160,00 динара,

У насељеним местима на територији
града Панчева

258.080,00 динара.

6. Правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у велика, средња,
мала, микро правна лица, и предузетници који
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обављају делатност:
- осигурања имовине и лица;
-производње и трговине нафтом и дериватима
нафте;
-производње и трговине на велико дуванским
производима;
- производње цемента;
-поштанских, мобилних и телефонских
услуга;
- електропривреде;
- ноћних барова и дискотека;
годишњу таксу на фирму плаћају у висини
6,13 просечних зарада по запосленом остварених на
територији града Панчева у периоду јануар - август
2016. године односно у износу од:
- у насељеном месту Панчеву

412.928,00 динара,

- у насељеним местима на
територији града Панчева

206.464,00 динара.

7. Осталим правним лицима, такса на фирму,
умањује се у одређеном проценту и износи:
ОПИС

%
умањењ
а

У насељеном
месту
Панчево

У насељеним
местима на
територији
града Панчева

- Велика правна
лица

за 10%

92.909,00 дин.

46.454,00

- Средња правна
лица

за 30%

72.262,00 дин.

36.131,00

- Мала правна
лица са
приходом већим
од 50.000.000,00
динара

за 60%

37.164,00 дин.

20.646,00

- Микро правна
лица и
предузетници са
приходом већим
од 50.000.000,00
динара

за 80%

20.646,00 дин.

10.323,00

8. Привредни субјекти у поступку
ликвидације задужују се таксом на фирму до дана
регистровања и објављивања одлуке о покретању
поступка ликвидације, уколико је истакнути назив
фирме уклоњен, а у складу са законом којим се уређује
ликвидација привредних субјеката.
Таксу за истицање фирме на пословном
простору не плаћају обвезници који имају
регистровану делатност производња електричне
енергије у електранама на сунце и ветар (обновљиви
извори енергије), стари уметнички занати, народна
радиност, регистрована пољопривредна газдинства,
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спортске организације, политичке странке, синдикати,
цркве, верске заједнице, недобитна удружења и
предузетници који обављају делатност ван одређеног
простора (по позиву странке, од места до места и сл.).
Правно лице, односно предузетник који по
окончању улагања које је од значаја за град Панчево, а
којим доприноси бржем привредном развоју града,
тако што први пут запосли, односно увећа просечан
број запослених за 10% у зависности од просечног
броја запослених предвиђених чланом 6. Закона о
рачуноводству за разврставање, не плаћа комуналну
таксу за двадесет четири месеца.
Предузетнику, који привремено одјави
обављање делатности, у складу са законом, за тај
период мирује обавеза плаћања таксе на фирму, с тим
да за време трајања привремене одјаве фирма није
истакнута.
9. За 50% се умањује такса на фирму по свакој
следећој пословној јединици правним лицима која су
према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика и средња правна лица, као и
предузетницима, малим и микро правним лицима која
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара чије је
седиште на територији града Панчева, а максимално
задужење обвезника за једну истакнуту фирму не
може бити веће од највећег износа предвиђеног
Законом о финансирању локалне самоуправе .
10. Пословне јединице правних лица и
предузетника који су разврстани у велика и средња
правна лица, као и предузетницима, малим и микро
правним лицима која имају годишњи приход преко
50.000.000 динара, а које немају седиште на
територији града Панчева за прву пословну јединицу
плаћају у пуном износу таксу, а за сваку следећу
пословну јединицу такса се умањује за 50%, а
максимално задужење обвезника за једну истакнуту
фирму не може бити веће од највећег износа
предвиђеног Законом о финансирању локалне
самоуправе .
11. За 75% се умањује такса на фирму по
свакој следећој пословној јединици правним лицима
која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика, средња, мала и микро правна
лица и предузетницима, а обављају делатности
банкарства, осигурања имовине и лица, производње и
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и
трговине на велико дуванским производима,
производње цемента, поштанских, мобилних и
телефонских услуга, електропривреде, казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека чије је
седиште на територији града Панчева, а максимално
задужење обвезника за једну истакнуту фирму не
може бити веће од највећег износа предвиђеног
Законом о финансирању локалне самоуправе .
12. Пословне јединице правних лица која су
према закону којим се уређује рачуноводство
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разврстана у велика, средња, мала и микро правна
лица, и предузетника, који обављају делатности
банкарства, осигурања имовине и лица, производње и
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и
трговине на велико дуванским производима,
производње цемента, поштанских, мобилних и
телефонских услуга, електропривреде, казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, а које
немају седиште на територији града Панчева за прву
пословну јединицу плаћају у пуном износу таксу, а за
сваку следећу пословну јединицу такса се умањује за
75%, а максимално задужење обвезника за једну
истакнуту фирму не може бити веће од највећег
износа предвиђеног Законом о финансирању локалне
самоуправе .
13. Комунална такса по овом тарифном броју
плаћа се месечно у висини 1/12 годишњег износа
таксе, и то до 15. у месецу за претходни месец.
14. Порески обвезници који на дан
31.12.2016. године немају дуга, остварују попуст од
5% за наредну годину.“
Члан 2.

Тарифни број 2 мења се и гласи:
“Износ комуналне таксе за држање моторних
друмских
и
прикључних
возила,
осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа
приликом регистрације возила утврђује се у следећим
износима:
1. Категорија N - теретно возило:
- лако теретно возило чија највећа дозвољена
носивост не прелази 2 t - 1.640 динара,
- лако теретно возило које има највећу
дозвољену носивост која прелази 2 t али не прелази 3,5
t и средње теретно возило које има највећу дозвољену
носивост која прелази 3,5 t али не прелази 5 t - 2.180
динара,
- средње теретно возило које има највећу
дозвољену носивост која прелази 5 t али не прелази 12
t - 3.820 динара,
- тешко теретно возило чија највећа
дозвољена носивост прелази 12 t - 5.450 динара,
2. за теретне и радне приколице (за путничке
аутомобиле) - 540 динара;
3. Категорија М1 - путничко возило:
- до 1.150 cm³ - 540 динара,
- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ - 1.090 динара,
- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ - 1.630 динара,
- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ - 2.180 динара,
- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ - 3.290 динара,
- преко 3.000 cm³ - 5.450 динара;
4. Категорија L - мотоцикл:
- мотоцикл до 125 cm³ - 440 динара,
- мотоцикл преко 125 cm³ до 250 cm³ - 650
динара,
- мотоцикл преко 250 cm³ до 500 cm³ - 1.090
динара,
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- мотоцикл преко 500 cm³ до 1.200 cm³ - 1.320
динара,
- мотоцикл преко 1.200 cm³ - 1.630 динара;
5. Категорија М - возила за превоз путника:
- за аутобусе и комби бусеве 50 динара по
регистрованом седишту;
6. Категорија О - прикључно возило (теретне
приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета):
- 1 t носивости - 440 динара,
- од 1 t до 5 t - 760 динара,
- од 5 t до 10 t - 1.040 динара,
- од 10 t до 12 t - 1.420 динара,
- носивости преко 12 t - 2.180 динара;
7. Категорија N - вучно возило (тегљач):
- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.630
динара,
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата 2.180 динара,
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата 2.740 динара,
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата 3.290 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата 4.380 динара;
8. Специјална возила (радна возила,
специјална адаптирана возила за превоз реквизита за
путујуће забаве, радње и атестирана специјализована
возила за превоз пчела) - 1.090 динара.
Највиши износи комуналне таксе из става 1.
овог тарифног броја усклађују се годишње, са
годишњим индексом потрошачких цена, који
објављује републички орган надлежан за послове
статистике, при чему се заокруживање врши тако што
се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко
пет динара заокружује на десет динара.
Приликом усклађивања највиших износа
комуналне таксе, у складу са ставом 2. овог тарифног
броја, основице за усклађивање су последњи
објављени усклађени највиши износи комуналне
таксе.
Влада, на предлог министарства надлежног за
послове финансија, објављује усклађене највише
износе комуналне таксе из става 1. овог тарифног
броја.
Објављени усклађени највиши износи
комуналне таксе из става 4. овог тарифног броја
примењују се од првог дана наредног месеца од дана
објављивања у "Службеном гласнику Републике
Србије."
Члан 3.

Тарифни број 4 мења се и гласи:
“За коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима на подручју града
Панчева, утврђује се комунална такса сразмерно
времену коришћења, и то:
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1. за плаћање паркинга путничких, комби и теретних возила до 1 t носивости врши се куповином
паркинг карата или слањем SMS-a. SMS порука садржи регистарски број возила и шаље се на
следеће бројеве:

дин.

9131 - прва зона (сат)-(максимално задржавање 120 минута)

31,38

9132 - друга зона (сат)-(максимално задржавање 240 минута)

25, 10

9133 - трећа зона (цео дан)

75,31

9134 - трећа зона (сат)

18,82

2. за плаћање повлашћене паркинг карте за физичка и правна лица која имају пријаву
пребивалишта односно седиште предузећа унутар једне од зона и да се возило води на
подносиоца захтева што физичка лица доказују личном картом и саобраћајном дозволом а
правна лица изводом из АПР-а не старијим од 6 месеци, потврдом из ПИБ регистра, уговором
о закупу или куповини локала унутар зоне. Карта се издаје на минимум 1 месец и важи за
неограничено паркирање унутар зоне за коју се подноси захтев а максимум до истека
регистрације:
- физичка лица за прву, другу или трећу зону

314,57

- правна лица за прву зону

2.008,71

- правна лица за другу зону

1.756,85

- правна лица за трећу зону

1.507,05

3. за плаћање претплатне паркинг карте имају права сва физичка и правна лица са
пребивалиштем односно седиштем предузећа на територији града Панчева. Подносилац
захтева не мора бити власник возила, већ захтев може поднети са овлашћењем. Карта се издаје
на минимум месец дана, а максимум до истека регистрације и издаје се за другу или трећу зону
и корисник се може неограничено паркирати у зони коју је изабрао. Физичка лица подносе
личну карту, саобраћајну дозволу и овлашћење, а правна лица извод из АПР-а не старији од 6
месеци, потврду из ПИБ регистра, уговор о закупу или куповини пословног простора:
физичка лица за другу зону

1.255,19

правна лица за другу зону

3.138,48

физичка лица за трећу зону
правна лица за трећу зону

877,91
2.510,38

4. за плаћање комбиноване паркинг карте имају право сва физичка и правна лица која имају
пребивалиште, односно седиште на територији града Панчева. Подносилац захтева не мора
бити власник возила, већ захтев може поднети са овлашћењем и издаје се за другу и трећу зону
и корисник се може неограничено паркирати у зони коју је изабрао. Карта се издаје на
минимум 1 месец а максимум до истека регистрације. Физичка лица подносе личну карту,
саобраћајну дозволу, а правна лица извод из АПР-а не старији од 6 месеци, потврду из ПИБ
регистра, уговор о закупу или купопродајни уговор за пословни простор:
физичка лица

1.882,27

правна лица

4.393,67

5. за плаћање повлашћене паркинг карте за особе са инвалидитетом имају право особе са
инвалидитетом за зону по слободном избору са пребивалиштем на територији града Панчева и
којима је од стране надлежног органа града Панчева признато право на паркинг карту, у
форми налепнице. Повлашћена паркинг карта се може издати искључиво за возило у својини
подносиоца захтева:
- пунолетног инвалидног лица и
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- родитеља, стараоца или усвојиоца који са инвалидним лицем живи у заједничком
домаћинству (за малолетна лица и лица лишена пословне способности)
за било коју зону

314,57

6. за плаћање сезонске повлашћене паркинг карте за физичка лица која немају пребивалиште на
територији града Панчева или на територији Републике Србије, а долазе у посету код лица
која имају пребивалиште на подручју неке од паркинг зона. Карта се издаје за период од једног
месеца уз подношење фотокопије личне карте власника возила, фотокопије саобраћајне
дозволе, фотокопије личне карте лица код кога подносилац захтева долази у посету, изјаве
лица које прима посету да ће подносилац захтева боравити код њега
за било коју зону

314,57

7. за паркирање теретних возила и аутобуса
- за 12 часова

216,91

- за 24 часа

596,24

- за возила са страним таблицама до 24 часа

2.710,84

8. за смештање возила на отвореним површинама
- путничко возило

97,66

- комби возило

119,25

- аутобуси

867,63

9. за коришћење посебно обележеног места за паркирање једног путничког возила корисника
који остварује приходе од делатности "Хотели и сличан смештај" такса износи месечно
10. за коришћење обележених места на такси стајалишту по такси возилу месечно

30.840,00
342,32

за раскопавање посебних паркиралишта ради извођења грађевинских радова, полагања
подземне инфраструктуре и слично и заузеће грађевинским материјалом
11. - прва зона

439,41

- друга зона

351,49

- трећа зона

263,59

12. За паркирање се плаћа такса у свим
зонама у времену које одреди Градско веће, на предлог
ЈКП "Хигијена" Панчево - којој су Одлуком о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева поверени
послови обављања послова наплате и контроле
наплате комуналне таксе за коришћење посебних
паркиралишта.
13. Места на којима се за паркирање и
заустављање моторних возила и њихових приколица
наплаћује такса из овог тарифног броја, одређује орган
Градске управе надлежан за послове саобраћаја.
14. Таксу из тачке 1-8 овог тарифног броја
плаћа возач паркираног возила на одређеним местима.
15. Таксу из тачке 9 овог тарифног броја
плаћа правно лице, односно предузетник који
остварује приходе од делатности "Хотели и сличан
смештај" у Старом градском језгру и то за:
- Максимално 4 паркинг места, уколико има
30-45 запослених радника
- Максимално 6 паркинг места, уколико има
45-60 запослених радника

- Максимално 8 паркинг места, уколико има
60 и више запослених радника.
16. Кориснику паркинг места издаје се налог
за плаћање дневне карте у износу од 796,08 динара
ако:
1. не истакне паркинг карту на ветробранско
стакло возила,
2. користи паркинг карту која не одговара
зони паркирања,
3. прекорачи дозвољено време паркирања,
4. у паркинг карту унесе нетачне податке о
времену коришћења паркирања или на други начин
доведе у заблуду контролора.
Кориснику паркинг места издаје се налог за
плаћање дневне карте у износу од 1.137,29 динара ако:
1. не плати коришћење паркинг простора.
Налог за плаћање дневне карте издаје
контролор ЈКП "Хигијена" Панчево - којој су Одлуком
о уређењу саобраћаја на територији града Панчева
поверени послови управљања и на одговарајући начин
га причвршћује за возило, чиме се сматра да је налог
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уручен, евентуално касније уништење или губитак
дневне карте не утиче на ваљаност извршене доставе.
Корисник паркиралишта дужан је да поступи
по примљеном налогу и плати дневну карту у року од
осам дана на начин назначен у налогу.
Корисник по основу дневне карте стиче право
да до краја времена наплате за конкретни дан паркира
возило у свим зонама на територији Града.
17. Таксу за паркирање возила не плаћају:
- особе са инвалидитетом чији су
екстремитети битни за управљање возилом оштећени
најмање 60%, остала инвалидна лица са најмање 70%
инвалидности, особе са оштећењем карлице, особе са
више од 50% оштећења вида, особе на дијализи, особе
оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и
церебралне парализе, која за кретање користе
инвалидска колица, особе са вишеструким сметњама
у развоју, особе оболеле од аутизма, особе оболеле од
малигних обољења, ратни и мирнодопски војни
инвалиди и цивилни инвалиди рата до IV групе
инвалидности и родитељи, односно стараоци
инвалидне деце са оштећењима доњих екстремитета и
карлице као и слепе деце, под условом да похађају
школу, факултет или да су смештена у установу за
дневни боравак или да иду на рехабилитацију или
редован лекарски преглед на посебно обележеним
местима за паркирање возила особе са инвалидитетом
на подручју Града;
- трудница или члан заједничког домаћинства
на посебним паркиралиштима на територији Града,
осим на местима резервисаним за инвалиде са
ограничењем на једно возило по домаћинству. Возило
мора да има посебну налепницу издату од Агенције за
саобраћај градске управе Града Панчева - знак за
означавање возила труднице (рода у лету са
завежљајем у коме се налази беба, испод ког је текст
"Бесплатан паркинг", испод ког је уоквирен текст
"важи до", испод кога је текст "за возило") са бројем
регистарске ознаке возила носиоца права и роком
важења и иста мора бити истакнута у предњем десном
углу ветробранског стакла возила;
- за време интервенције за возила:
здравствених и социјалних установа, Полиције, Војске
Србије, државних органа и организација, органа и
организација територијалне аутономије, локалне
самоуправе и комуналних служби;
- правно лице, односно предузетник за
коришћење посебно обележених места за паркирање
који по окончању улагања у Старом градском језгру
ради обављања делатности "Хотели и сличан
смештај," а које је од значаја за град Панчево, односно
којим доприноси бржем привредном развоју града,
тако што први пут запосли:
- 30-45 радника за максимално 4 паркинг
места,
- 45-60 радника за максимално 6 паркинг
места,
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- 60 и више радника за максимално 8 паркинг
места,
дванаест месеци од дана заснивања радног
односа са радником.
18. У име и за рачун буџета града Панчева,
наплаћују таксу из:
тачке 1. овог тарифног броја
- привредна друштва регистрована за послове
телекомуникација,
- привредна друштва регистрована за
трговину на мало, продају штампе, и др;
тачке 2 - 6 и 8. овог тарифног броја
- ЈКП "Хигијена" Панчево - којој су Одлуком
о уређењу саобраћаја на територији града Панчева
поверени послови обављања послова наплате и
контроле наплате комуналне таксе за коришћење
посебних паркиралишта;
тачке 7. овог тарифног броја
- ЈКП "Аутотранспорт" Панчево;
тачке10. овог тарифног броја
- Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева.
19. Такса из тачке 10. за коришћење такси
стајалишта плаћа се унапред за период за који се
издаје такси дозвола, а утврђује је Агенција
засаобраћај.
20. Такса из тачке 11. обрачунава се дневно за
период коришћења и плаћа се унапред најдуже до
краја текуће године и исту утврђује Агенција за
саобраћај .
21. Контролу и евиденцију прихода а на
основу достављеног акта надлежног Секретаријата,
Агенције, односно субјеката према којима град
Панчево врши права оснивача побројаних у тачкама
од 1 до 11 врши Секретаријат за пореску
администрацију Градске управе града Панчева.
22. Ако корисник паркиралишта не плати
дневну карту, ЈКП "Хигијена" Панчево - којој су
Одлуком о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева поверени послови обављања послова наплате
и контроле наплате комуналне таксе за коришћење
посебних паркиралишта - припрема комплетну
документацију неопходну за покретање прекршајног
поступка са захтевом за покретање прекршајног
поступка против конкретног корисника простора за
паркирање и наведено доставља Секретаријату за
пореску администрацију, како би исти поднео захтев за
покретање прекршајног поступка надлежном Суду.
Корисником у смислу ове тачке сматра се
власник возила који је евидентиран у одговарајућим
евиденцијама МУП-а према регистарским ознакама
возила.
23. За паркирање теретних моторних возила
на неуређеним површинама на подручју града
Панчева, на основу решења Агенције за саобраћај
Секретаријат за пореску администрацију, утврђује
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комуналну таксу сразмерно времену коришћења, и то:
динара
- за паркирање теретних
моторних возила на
неуређеним површинама
месечно

2.170.11

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања
у „Службеном листу града
Панчева“ а примењиваће се од 01.01.2017. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево,29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 9. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр.
62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 99/13 – усклађени динарски
износи, 125/14 – усклађени динарски износи, 95/15 –
усклађени динарски износи и 91/2016-усклађени
динарски износи) и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева» број
25/15 – пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 29.12.2016. донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.

У Одлуци о градским административним
таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/08,
26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15 и 38/15), Тарифа
градских административних такси, која је саставни део
ове одлуке, мења се и гласи:
„ТАРИФА ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ
ТАКСИ
Тарифни број 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други
поднесак, ако овом одлуком није другачије прописано
118,22 дин.
2. За захтев за давање мишљења о примени
градских прописа 503,72 дин.
Напомена:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се:
1) За накнадни поднесак којим обвезник
захтева брже поступање по раније поднетом захтеву,
односно поднеску;
2) За захтев за приступ информацијама од
јавног значаја, у складу са законом којим се уређује
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слободан приступ информацимама од јавног значаја.
Тарифни број 2.
1. За решења која доноси Градска управа, ако
овом
одлуком
није
другачије
прописано
352,60 дин.
2. За издавање уверења на основу евиденције,
ако овом одлуком није другачије прописано (члан 161.
ЗУП-а) 211,76 дин.
3.За издавање уверења на основу спроведеног
поступка
(члан
162.
ЗУП-а)
239,52 дин.
Напомена:
Ако се доноси једно решење или издаје
уверење по захтеву више лица, такса из овог тарифног
броја плаћа се према броју обвезника којима се
решење или уверење уручује.
Тарифни број 3.
1. За жалбу, односно приговор против
решења, ако овом одлуком није другачије прописано
239,52 дин.
2. За жалбу против закључка, ако овом
одлуком
није
другачије
прописано
211,76 дин.
Напомена:
Ако се у истој управној ствари подноси једна
жалба против решења, односно закључка од стране
више лица обвезника таксе, такса по овом тарифном
броју плаћа се према броју решења, односно
закључака која се оспоравају жалбом.
3. За уложене ванредне правне лекове
1.410,41 дин.
Тарифни број 4.
1.
За обављање службених радњи ван
службених просторија Градске управе: овера потписа,
преписа и аутентичности рукописа, узимање изјаве
странке и вршење других радњи у вођењу поступка
754,55 дин.
2. За издавање потврде о животу, потврде о
издржавању и потврде о породичном стању које се
користе у иностранству 117,43 дин.
3. За решење о давању сагласности на
употребу грба и заставе Града 8.331,94 дин.
Тарифни број 5.
1. За разгледање предмета –правоснажних и
архивираних 219,99 дин.
2.За захтев за увид у пројектну документацију
која се налази у архиви 565,40 дин.
Тарифни број 6.
1. За опомену којом се обвезник позива да
плати дужну таксу 118,22 дин.
Тарифни број 7.
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1. За издавање такси дозволе 487,27 дин.
2. За издавање дупликата такси дозволе
967,34 дин.
3. За продужење-измену података о такси
дозволи 503,72 дин.
4. За решење о утврђивању услова за
обављање такси превоза, за физичка лица и запослене
код правног лица 832,68 дин.
5. За решење о утврђивању услова за
обављање
такси
превоза,
за
предузетнике
2.350,00 дин.
6. За решење о утврђивању услова за
обављање такси превоза, за правна лица
2.673,82 дин.
7.
За
издавање
идентификационих
ветробранских налепница 586,98 дин.
8. За пријаве о привременом прекиду
обављања такси превоза по Одлуци о јавном превозу
путника у друмском
саобраћају на територији
града Панчева 338,21 дин.
9. За
решење о утврђивању накнаде за
промену
немене
обрадивог
пољопривредног
земљишта 754,55 дин.
10. За решење о вршењу угоститељских
услуга
ван
угоститељског
објекта
754,55 дин.
11. За пријаве пружања угоститељских услуга
запосленим, односно корисницима и сезонском
пословању угоститеља 338,21 дин.
12. За издавање уверења о обављању
делатности уписане у регистар (осим регулисања
стажа) 249,80 дин.
13. За решење о давању сагласности на
употребу имена «Панчево»
- за страна лица 83.324,54 дин.
- за домаћа лица 49.984,72 дин.
- За предузетнике 33.328,00 дин.
14. За давање података уписаних у регистар
радњи путем средстава за електронску обраду
података (по страни) 86,35 дин.
15. За издавање решења о дужем радном
времену угоститељских објеката 4.177,79 дин.
16 За издавање водопривредних услова,
водопривредних сагласности и водопривредних
потврда 832,68 дин.
17. За давање мишљења на елаборат за
остваривање права на умањење накнаде за уређивање
грађевинског замљишта 504,74 дин.
18. За издавање потврде за остваривање права
на умањење накнаде за уређење грађевинског
земљишта 504,74 дин.
Тарифни број 8.
1. За захтев за излазак службених лица по
захтеву странке 369,05 дин.
Тарифни број 9.
1. За издавање одобрења за постављање
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реклама, истицање фирми и др. 598,29 дин.
2. За издавање одобрења за постављање
киоска на јавној површини 832,68 дин.
3 За издавање одобрења за постављање
покретних објеката и уређаја 832,68 дин.
4. За издавање одобрења за постављање
светлеће и обичне
витрине и рекламе
832,68 дин.
5. За издавање одобрења за постављање
летње баште отвореног типа 832,68 дин.
6. За издавање одобрења за постављање
летње баште покривеног типа 832,68 дин.
7. За захтев за употребне дозволе за летње
баште покривеног типа 832,68 дин.
8. За одобрење за постављање јавне
телефонске говорнице и надстрешнице за аутобуска
стајалишта 832,68 дин.
9. За захтев за издавање употребне дозволе за
јавне телефонске говорнице и надстрешнице за
аутобуска стајалишта 832,68 дин
10. За решење за рушење објекта 832,68 дин.
Тарифни број 10.
1. За захтев за доношење решења за
исељење бесправно усељених лица 1.116,40 дин.
2. За захтев
за извршење решења
1.116,40 дин.
Тарифни број 11.
1. За издавање информације о локацији
1.117,43 дин.
2.За
издавање
локацијских
услова
1.117,43 дин.
3.За
увид
у
планска
документа
503,72 дин.
4.За
уступање
дигиталне
копије
урбанистичког плана 23.829,04 дин.
5.За уступање дигиталне копије сваке измене
8.382,31 дин. и допуне плана
6. Израда графичких прилога на плотеру
(код издавања информације о локацији,
локацијској дозволи, као и у друге сврхе), и
то:
- по дужном метру у формату А1
883,05 дин.
- по дужном метру у формату А0
1.236,68 дин.
7. За потврђивање пројекта парцелације
1.667,41 дин. и препарцелације
8. За потврђивање урбанистичког пројекта
као урбанистичко-архитектонске разраде
локације намена за:
-вишепородично становање 19.583,40 дин.
-комерцијална делатност 22.847,30 дин.
-производна делатност 11.750,04 дин.
-остале намене 14.360,13 дин.
9. За давање сагласности на елаборат
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геодетских радова 1.667,41 дин.
Напомена:
Такса за тачке 6., 7., 8. и 9. из овог тарифног
броја не плаћа се за објекте јавне намене.
Тарифни број 12.
1. За решење о кретању и заустављању мимо
утврђеног режима саобраћаја 1.667,41 дин.
2. За решење о заустављању и паркирању
теретног моторног возила ради снабдевања - месечно
1.403,22 дин.
3. За издавање одобрења за кретање и
заустављање возила у пешачкој зони за посебне
потребе 1.667,41 дин.
4. За издавање одобрења за кретање возила
власника који
станују
у пешачкој
зони
250,83 дин.
5. За решење о измени режима саобраћаја
ради извођења радова на одржавању јавних путева
1.667,41 дин.
6. За решење о измени режима саобраћаја
ради извођења радова на подземним и надземним
инсталацијама 1.667,41 дин.
7. За решење о измени режима саобраћаја
ради одржавања спортске или друге манифестације на
јавном путу 503,72 дин.
8. За издавање одобрења за резервацију
паркинг места 1.667,41 дин.
9. За издавање потврде о погодности возила
за такси превоз 416,34 дин.
Тарифни број 13.
1. За пријаву о склапању брака 118,22 дин.
2.За склапање брака у службеним
просторијама радним даном ван радног времена
832,68 дин.
3.За склапање брака у службеним
просторијама нерадним данима 1.501,90 дин
4. За склапање брака ван
службених
просторија Градске управе, осим у установама за
издражавање казне и болницама 7.500,28 дин.
5. За склапање брака уз учешће преводиоца
2.169,08 дин.
6. За решење о исправци грешака у МК (када
грешку није направила Градска управа) 754,55 дин.
7. За издавање извода и уверења из матичних
књига и књиге држављана 103,82 дин.
Напомена:
Такса из тачке 7. овог тарифног броја плаћа се
у случајевима наведеним у члану 14. тачкама 6, 7, 8, 9
и 11. ове одлуке.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу града Панчева«, a
примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

29. Децембар 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево,29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 14.став 2. и 56. Закона о
превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник
Републике Србије“ број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05,
62/06 и 31/11), чланова 32. тачка 6. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и
83/14 – др. закон), и чланова 39. тачка 6. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број
25/15 – пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 29.12.2016. године,
донела је

ОДЛУКУ
О АУТОБУСКИМ И ТАКСИ
СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови за
утврђивање локације и уређење аутобуских
стајалишта, одређују аутобуска стајалишта на
територији града Панчева (у даљем тексту: Град) која
се могу користити у градском и међумесном
линијском превозу путника у друмском саобраћају,
утврђују локације и уређују се такси стајалишта на
територији Града.
Члан 2.

Изрази употребљени у овој одлуци имају
следеће значење:
• ПУТ је изграђена, односно утврђена
површина коју као саобраћајну површину
могу да користе сви или одређени учесници у
саобраћају, под условима одређеним законом
и другим прописима;
• УЛИЦА
је јавни пут у насељу који
саобраћајно повезује делове насеља;
• КОЛОВОЗ је део пута намењен првенствено
за кретање возила;
• КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА – је систем
који служи да прими механичка дејства
возила и пренесе их на доњи строј јавног
пута, да омогући безбедно, несметано и
економично кретање возила, бицикала и
пешака;
• КОЛОВОЗНИ ЗАСТОР – је заврши слој
коловозне контрукције;.
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ПЕШАЧКА СТАЗА је пут који је намењен
искључиво за кретање пешака;
РАСКРСНИЦА је део коловоза на коме се
укрштају, спајају или раздвајају путеви у
истом нивоу;
ТРОТОАР је посебно уређен део пута поред
коловоза намењен првенствено за кретање
пешака;
ЈАВНО ПАРКИРАЛИШТЕ је део јавне
саобраћајне површине или посебно изграђен
објекат намењен за паркирање возила;
ПАРКИНГ МЕСТО је означени део јавног
паркиралишта намењен искључиво
за паркирање једног возила;
ВОЗИЛО - је средство које по конструкцији,
уређајима, склоповима и опреми намењено и
оспособљено за кретање по путу;
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО је возило за превоз
путника које има највише 9 места за седење,
укључујући и место за седење возача;
АУТОБУС је возило за превоз путника које
има више од 9 места за седење, укључујући и
место за седење возача;
АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ - је изграђен
простор ван коловоза или прописно
обележена површина на коловозу, намењена
за заустављање аутобуса ради укрцавања и
искрцавања путника и утовара и истовара
пртљага (у даљем тексту: АС);
ПЕШАЧКА ПОВРШИНА АС – (стајалишни
плато) је саобраћајна површина поред АС која
је намењена за привремено задржавање
пешака који чекају, улазе или излазе из возила
јавног линијског превоза путника, а која мора
бити издигнута од коловоза и од истог
одвојена ивичњацима целом својом дужином.
СТАЈАЛИШНА ОЗНАКА – је део опреме
АС а која садржи назив превозника, назив и
ознаку стајалишта, ознаку „BUS“, број линије
и извод из реда вожње;
ПРЕВОЗНИК – је привредо друштво, друго
правно лице или предузетник који обављају
делатност јавног линијског превоза путника;
ТАКСИ ВОЗАЧ - је физичко лице које
управља такси возилом и обавља такси
превоз, као предузетник или као запослени у
правном лицу или код предузетника;
ТАКСИ ВОЗИЛО - је фабрички произведено
путничко возило које има највише 5 седишта,
рачунајући и седиште за возача и најмање
четворо врата, а које испуњава услове
утврђене законом и Одлуком о такси превозу
путника на територији града Панчева;
ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ - је место на јавној
саобраћајној или другој посебно уређеној
површини које је одређено и уређено за
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пристајање такси возила, чекање и пријем
путника и које је обележено саобраћајном
сигнализацијом, сходно прописима којима се
уређује безбедност саобраћаја на јавним
путевима. (у даљем тексту: ТС);
ЗАУСТАВЉАЊЕ ВОЗИЛА је сваки прекид
кретања возила на путу у трајању до 3
минута, при чему возач не напушта возило,
осим прекида ради поступања по знаку или
правилу којим се регулише саобраћај;
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА је сваки прекид
кретања возила, осим прекида ради
поступања по знаку или правилу којим се
регулише саобраћај, које се не сматра
заустављеним, може бити са контролом улаза
и излаза возила или без ње;
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
је
систем средстава, уређаја и ознака за
регулисање и вођење саобраћаја;
САОБРАЋАЈНИ ЗНАК је знак којим се
употребом
графичких,
светлосних,
бројчаних, словних ознака или других
симбола учесници у саобраћају упозоравају
на опасност на путу, ставља им се до знања
ограничење, забране и обавезе, односно дају
обавештења потребна за безбедно кретање по
путу;
ИНСПЕКТОР је комунални инспектор и
инспектор
за
саобраћај
и
путеве
Секретаријата за инспекцијске послове
Градске управе града Панчева, који врши
инспекцијски надзор у складу са одредбама
ове одлуке ( у даљем тексту: Инспектор);
КОМУНАЛНА
ПОЛИЦИЈА
обавља
комунално-полицијске и друге послове чијим
обављањем се обезбеђује извршавање
надлежности Града у областима, односно
питањима комуналне делатности, заштите
животне средине, одржавање комуналног
реда, локалних путева и улица, саобраћајних
ознака и сигнализације, паркирања, превоза
путника у градском и приградском саобраћају,
ауто-такси превоза путника и извршавање
других задатака из надлежности Града;
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ је основна
организациона јединица Градске управе града
Панчева надлежна за послове саобраћаја (у
даљем тексту: Агенција);
УПРАВЉАЧ ПУТА је привредно друштво,
друго правно лице или предузетник којем је
поверено управљање општинским путевима
на
подручју
Града,
улицама
и
некатегорисаним путевима на подручју
насељеног места Панчево и некатегорисаним
путевима
између насељених места на
територији Града (у даљем тексту: управљач
пута);
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ЈКП „Хигијена“Панчево – је комунално
предузеће које врши комуналну делатност
одржавања чишћење пешачке површине АС
као и постављање и чишћење корпи за
отпатке (у даљем тексту:Предузеће).
НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ је 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
субјекат са јавним овлашћењима у складу са
законом, чије пословање и поступање се
надзире;
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ је инспектор за
саобраћај и путеве, комунални инспектор,
комунални полицајац и радник МУП-а;
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 и
сагласно правилима о процени ризика и
предмет и обим провере;
ВЕРОДОСТОЈНА ИСПРАВА је јавна
исправа којом се доказује извршење
прекршаја.

II УСЛОВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ АС
Члан 3.

Локација АС утврђује се у складу са
потребама јавног линијског превоза путника.
Поступак за утврђивање локације АС на
јавном путу, врши Агенција a покреће се подношењем
захтева од стране правног или физичког лица (у даљем
тексту: странка).
Агенција у поступку, утврђује оправданост
захтева странке за изградњу, односно означавање
простора за АС на коловозу, анализом:
1. превозних потреба путника,
2. линија јавног линијског превоза путника у
целини и постојећег распореда АС,
3. техничких елемената пута,
4. просечног годишњег, дневног саобраћаја и
саобраћаја у часу вршног оптерећења,
5.одступања од постојећег нивоа превозне
услуге на посматраној траси, односно делу пута ако се
изгради или означи АС.
Члан 4.

Ако Агенција у поступку утврди оправданост
изградње, односно означавања АС на траженој
локацији, Агенција ће наложити управљачу пута да
изради Пројекат изградње, односно обележавања АС
на утврђеној локацији.
Утврђене потребе из става 1. овог члана
морају бити усклађене са Планом изградње и
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одржавања путева на територији Града, који се доноси
на основу посебног прописа (у даљем тексту: План).
Трошкове изградње АС, односно њиховог
означавања може сносити странка. Овако изграђена
АС постају после изградње, односно означавања
саставни део пута.
Члан 5.

Ако се утврди да за АС нема потребе или да
оно угрожава безбедно и несметано одвијање
саобраћаја, Агенција ће решењем наложити
управљачу пута, укидање АС.
На делу пута на коме се укида АС, Агенција
ће утврдити нови начин техничког регулисања
саобраћаја и решењем наложити управљачу пута
измену режима саобраћаја, постављањем одговарајуће
саобраћајне сигнализације.
Опрема укинутог АС (простор за путнике,
натпис са називом стајалишта, извод из реда вожње,
корпа за отпатке и слично) мора се уклонити, а
околина укинутог АС уредити.
III ТЕХНИЧКО – ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ
И УРЕЂЕЊЕ АС

1. Техничко-експлоатациони услови
Члан 6.

АС се изграђују, односно означавају на
коловозу за сваки саобраћајни смер с десне стране у
смеру вожње.
Члан 7.

АС се изграђује, односно означава најмање 20
метара после раскрснице у смеру кретања возила.
Изузетно, одредба става 1. овог члана не
односи се на постојећа, већ изграђена АС.
Члан 8.

Дужина прегледности на деоници пута на
којој се изграђује, односно означава АС, мора бити
најмање од 1,5 дужине зауставног пута возила.
Члан 9.

На путу са коловозом за саобраћај возила у
оба смера, АС се изграђује, односно означава у пару
тако да се гледајући у смеру вожње прво наилази на
АС с леве стране пута.
Међусобни размак крајњих тачака АС из
става 1. овог члана не може бити мањи од 30 метара.
Изузетно од става 1. овог члана, АС могу да
се означе на путу тако да се, гледајући у смеру вожње,
прво наилази на АС сa десне стране. У том случају,
међусобни размак крајњих тачака АС не сме бити
мањи од 50 метара.
Члан 10.

На делу пута на коме ће се изградити,
односно означити АС, зависно од фреквенције возила,
његових саобраћајно – техничких и безбедносних
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карактеристика, брзина кретања возила ће се по
потреби ограничити постављањем одговарајућег
знака.
Члан 11.

Минималне димензије АС, дужина и ширина
пешачке површине, димензије слободног и
саобраћајног профила морају бити изведене у складу
са важећим прописима и стандардима.
Члан 12.

Одвођење површинских и подземних вода са
АС мора бити пројектовано и изведено на начин да се
не наруши постојећи систем одвођења воде са пута.
Члан 13.

Коловозна конструкција АС мора имати
најмање једнаку носивост као и коловозна
конструкција пута на ком се гради.
Коловозна конструкција АС димензионише се
на основу прописа и правила за димензионисање
коловозних конструкција.
Члан 14.

АС мора бити видно обележено стајалишном
ознаком која се поставља увек на крају – излазу АС.
Простор на коме се заустављају аутобуси
обележава
се
хоризонталном
саобраћајном
сигнализацијом жуте боје, са уписаном ознаком на
коловозу „BUS“, жуте боје.
Вертикални саобраћајни знак
(III-49)
„Аутобуско стајалиште“ поставља се увек на почетку –
улазу у АС.
Члан 15.

Дужина АС за заустављање аутобуса, мора да
буде најмање једне дужине аутобуса које саобраћа на
одређеној линији.
Дужина АС одређује се у зависности од
фреквенције аутобуса и дужине аутобуса које
претежно користе то АС, и износи:
• 12 метара – за заустављање једног аутобуса
• 18 метара – за заустављање једног зглобног
аутобуса
• 26 метара – за заустављање два аутобуса
истовремено
• 40 метара – за заустављање два зглобна
аутобуса истовремено
• 54 метра – за заустављање три аутобуса
истовремено.
Члан 16.

Пешачка површина мора бити изграђена
целом дужином АС.
Ширина пешачке површине одређује се
зависно од броја путника на стајалишту и саобраћајно
– техничких услова на терену и износи:
• минимално – 1,6 метара

•
•
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стандарно – 2,5 метара
на изузетно фреквентним АС – 3,5 метара
2.Уређење АС
Члан 17.

На пешачкој површини
АС мора се
поставити стајалишна ознака удаљености најмање од
1 м. од ивице коловоза и корпа за отпатке.
Стајалишна ознака поставља се на крају
пешачке површине гледано у смеру вожње и мора да
садржи: назив АС, ознака „BUS“, број линије и извод
из реда вожње.
Стајалишна ознака, поред података из става 2.
овог члана, може да садржи и друге податке о превозу
ради информисања путника.
Члан 18.

Стајалишне ознаке поставља и одржава
превозник, по налогу Агенције.
Изглед и величину стајалишне ознаке
утврђује Агенција.
Изузетно од става 1. овог члана у случају
изградње или реконструкције саобраћајница и
терминуса са припадајућим АС, стајалишне ознаке
поставља извођач радова на терет инвеститора.
Члан 19.

АС мора бити опремљено наткривеним
простором за путнике (надстрешницом).
О постављању надтрешнице а из става 1. овог
члана и његовом одржавању стара се превозник.
Надстрешница се поставља на начин да
задовољи потребе путника у функционалном смислу, а
облик мора одговарати климатским приликама и
географским карактеристикама Града.
На појединим АС надстрешница може да
садржи и објекат за продају аутобуских карата, новина,
цигарета и слично.
На надстрешници могу да се постављају –
рекламно пропагандне поруке, у складу са законом и
другим прописима (рекламни панои).
Члан 20.

Околина АС мора се на одговарајући начин
уредити, односно да се омогући веза АС са најближом
пешачком стазом или тротоаром.
Уређење АС подразумева и одговарајуће
уређење пешачког прилаза АС.
Средства за уређење АС из чланова 18. и 19.
ове одлуке, обезбеђују се у Буџету Града.
Члан 21.

Редовно и ванредно одржавање АС обавља се
на основу Плана.
IV
ОДРЕЂИВАЊЕ АС ЗА ГРАДСКИ,
МЕЂУМЕСНИ И ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

1. Одређивање АС на територији Града
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Члан 22.
АС у насељеним местима су:

Код АС

Назив АС

(1)
(2)
Банатски Брестовац
100
Брестовац 1
101

Брестовац 1

102

Центар

318
Брестовац 2
319
Брестовац 3
320
Брестовац 2
321
Брестовац 3
Банатско Ново Село
103
Ново село 1
104
Ново село 1
105
Ново Село 2
106
Ново Село 2
107
Центар
108
Центар
Глогоњ
109
Глогоњ 1
110
Глогоњ 1
111
Глогоњ 2
112
Глогоњ 2
113
Центар
114
Центар
Долово
115
Долово 1
116
Долово 1
117
Долово 2
118
Долово 2
119
Долово 3
120
Долово3
121
Окретница
122
Центар
123
Центар
Иваново
124

Иваново 1

125
126

Иваново 1
Иваново 2

Насељено место
локација АС

и

адреса

(3)

Локација у односу на
– коловоз
На
Ван
коловозу коловоза
(4)
(5)

Маршала Тита (код стадиона),
Маршала Тита преко пута кућног
броја 57
Маршала Тита преко пута кућног
броја 5
Сава Ковачевића 24
Сава Ковачевића 50
Сава Ковачевића 19
Сава Ковачевића 49

да

Маршала Тита бб
Маршала Тита 1
Маршала Тита 145
Маршала Тита 146
Маршала Тита 67
Маршала Тита 78

да
да
да
да
да
да

да
да

ЈНА 25
ЈНА 36
Ослобођења 21
Ослобођења 22
Трг Маршала Тита 1
Трг Маршала Тита 2

да

Краља Петра I 71
Краља Петра I 98
Морава преко пута Основне школе
Морава код Основне школе
Жарка Зрењанина 68
Жарка Зрењанина 85
Војвођанска 1
Краља Петра I 13
Краља Петра I 36

да
да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да

Ивановачки пут преко пута кућног
да
броја 126
Ивановачки пут 128
да
Дожа Ђерђа 20
да

Страна 53 - Број 38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

127
128
129
322

Иваново 3
Иваново 4
Центар
Иваново

323

Иваново

Јабука
130
131
132
133
134
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7. Јула 15
да
7. Јула 47
да
Бориса Кидрича 16
да
Ивановачки пут 84
да
Ивановачки пут прекопута кућног
да
броја 78
Маршала Тита 96
Маршала Тита 107
Маршала Тита 32
Маршала Тита 53
ЈНА 49

136
137
138
139

Јабука 1
Јабука 1
Јабука 2
Јабука 2
Јабука 3
Јабука 3
ЈНА 74
Јабука 4
Јабука 4
Окретница
Центар

140

Центар

Маршала Тита 4

да

Качарево 1

Маршала Тита 2

да

Качарево 1

Маршала Тита 3

да

Центар

Маршала Тита 35

да

Центар

Маршала Тита 40

Омољица 1

Патријарха Арсенија Чарнојевића
135а

135

Качарево
141
Маршала
Тита
62да142
144Качарев
о2
143
145
Омољица
да146
147Окретн
ицаКраља
Петра
I
преко пута
кућног
броја 92
148

Омољица 1

149

Омољица 2

150

Омољица 2

151
152
153

Омољица 3
Омољица 3
Омољица 4

154

Омољица 4

155

Омољица 5

да
да
да
да
да

да
Иве Лоле Рибара 27
Иве Лоле Рибара 20
Охридска 7
Маршала Тита 1

Патријарха Арсенија
166
Патријарха Арсенија
63
Патријарха Арсенија
90
Краља Петра I 56
Краља Петра I 59
Максима Горког 30
Максима Горког преко
броја 30
Цара Душана 132

да
да
да
да

да

Чарнојевића

да

Чарнојевића

да

Чарнојевића

да
да
да
да

пута кућног

да
да
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156
157
158
159
160
160 а
160 б
161
163
164
Панчево
да165
166Аеродр
омЖелезни
чка
станица
Аеродром

Омољица 5
Омољица 6
Омољица 6
Омољица 7
Омољица 7
Омољица 8
Омољица 8
ПИК Омољица
Центар
Центар

Цара Душана 135а
Цара Душана 58
Цара Душана 61
Цара Душана 2
Цара Душана 3
Ивана Милутиновића 40
Ивана Милутиновића 13
Краља Петра I 100
Патријарха Арсенија Чарнојевића 4
Патријарха Арсенија Чарнојевића 5

Азотара

Спољностарчевачка 80

167

Азотара

168

Београдски пут

169

Београдски пут

7.
Јула
Бели багрем
38да170
172Бели
багрем
Болница
171
173
Болница

7. Јула 31

да
да
да

да

да
да

да
да

Милоша Обреновића 1
Вељка Петровића између кућних
бројева 3 и 5
Вељка Петровића преко пута
кућног броја 7
Димитрија Туцовића 31а
Димитрија Туцовића 32
да
Козарачка 154
Козарачка бб
Димитрија Туцовића 115
да
Димитрија Туцовића 118
да

да

175

Вељка Петровића

176
177
178
179
180
181

Водна заједница
Водна заједница
Вртић
Вртић
Горњи млин
Горњи млин
Градска управа
Петра Драпшина 2
Градска управа
Петра Драпшина 1
Дом Здравља
Светог Саве 88
Дом Здравља
Светог Саве 91
Дом омладине
Светог Саве 10
Дом омладине
Светог Саве 29
Доњи млин
Жарка Зрењанина 78
Доњи млин
Жарка Зрењанина 79
Завод
за
Војводе Радомира Путника 22
запошљавање

190

да
да
да

Милоша Обреновића 2

Вељка Петровића

183
184
185
186
187
188
189

да

Спољностарчевачка преко пута
главне капије Азотаре
Моше Пијаде 92а
Моше Пијаде преко пута кућног
да
броја 92

174

182

да
да
да

да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да
да
да
да
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Завод
запошљавање
Јаношикова 1
Јаношикова 2
Јаношикова 3

за

192
193
194
195
Јаношикова Јаношикова 158
4
196
Касарна
197

Касарна

198
199

Касапиновићева
Касапиновићева
Кнез Михајла

200
201

Кнеза Михајла

202
203
204
205
206
207

Книћанинова 1
Книћанинова 1
Книћанинова 2
Книћанинова 2
Котеж
Котеж

208

Котеж I

209

Котеж II

210
211

Кудељарац
Кудељарац

212

Летња

213

Летња

214

Љубичево

215

Љубичево

216

Милке Марковић

218

Милке Марковић
Милке Марковић 17
Млекара

219

Млекара

220
221
222
223
224
225
226

Миса
Миса
Надвожњак
Надвожњак
Нарцис
Нарцис
Нова Хала

217
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Војводе Радомира Путника 29
Јаношикова 52
Јаношикова 94
Јаношикова 128

да
да
да
да

да
Милоша Обреновића 199
Милоша Обреновића преко пута
кућног броја 213
Цара Лазара 13
да
Цара Лазара 18
да
Краља Милана Обреновића 3
Краља Милана Обреновића преко
пута кућног броја 5
Книћанинова 3
Книћанинова 8
Книћанинова 26б
Книћанинова 35
Моше Пијаде 120
Моше Пијаде 121
Раскрсница улица Браће Јовановића
и Вршачке
Раскрсница
улица
Стевана
Шупљикца и Книћанинове
Кудељарски насип бб
Кудељарски насип бб
Јабучки пут преко пута кућног
броја 51
Јабучки пут 61
Илије Гарашанина преко пута
кућног броја 6
Илије Гарашанина 10
Милке Марковић преко пута кућног
броја 21

да
да

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

да
Скадарска бб улаз у Млекару
Скадарска преко пута улаза у
Млекару
Сремска 38
Топчидерска 2
Ослобођења 39
Ослобођења 88
Новосељански пут 165
Новосељански пут 72
Светозара Шемића преко пута

да
да
да
да
да
да
да
да
да
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227
228

Нова Хала
Ново гробље

229

Ново гробље

230

Ново гробље

231

Новосељански пут 1

232
234

Новосељански пут 1
Новосељански пут 2

235

Новосељански пут 2

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

29. Децембар 2016. године

кућног броја 14
Светозара Шемића 20
Милоша Обреновића 249
Милоша Обреновића преко пута
кућног броја 249
Милоша Обреновића Ново гробље
Новосељански пут преко пута
кућног броја 89
Новосељански пут број 97
Новосељански пут број 125
Новосељански пут преко пута
кућног броја 125

ОШ
Бранко
Цара Лазара 49а
Радичевић
ОШ
Бранко
Цара Лазара, 58
Радичевић
ОШ Браца Петров
7. Јула 7
Лава Толстоја преко пута кућног
ОШ Ђура Јакшић
броја 32
ОШ Мика Антић
Вељка Влаховића 15
Вељка Влаховића преко пута
ОШ Мика Антић
кућног броја 19
Пекара
Милоша Обреновића 10
Пекара
Милоша Обреновића 39
Петефијева 1
Шандора Петефија 209
Петефијева 2
Шандора Петефија 151
Петефијева 3
Шандора Петефија 99
Петефијева 4
Шандора Петефија 47
Спољностарчевачка главна капија
Петрохемија
Петрохемије
Спољностарчевачка преко пута
Петрохемија
главне капије Петрохемије
Пивара
Стевана Шупљикца 133
Стевана Шупљикца преко пута
Пивара
кућног броја 139
Пијаца
Лава Толстоја 6а
Пољопривредна
Новосељански пут 31
школа
Пољопривредна
Новосељански пут преко пута
школа
кућног броја 31
Пољска
Пољска 24
Првомајска
Цара Душана 115
Првомајска
Цара Душана 120
Стевана Шупљикца преко пута
Предграђе
кућног броја 55
Предграђе
Стевана Шупљикца 83
Преображењска
Димитрија Туцовића 65
црква
Преображењска
Димитрија Туцовића 74

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
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262
263
264

црква
Пруга
Пруга
Робна кућа

265

Рафинерија

266

Рафинерија

267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

Снежана
Светог Саве
Светог Саве
Скробара
Скробара
Спортски центар
Спортски центар
Стаклара
Стаклара
Стари бувљак

277

Стари бувљак

278

Стари Тамиш

279

Стари Тамиш

280
281
282
283

Стеријина
Стеријина
Стрељана
Стрељана

284

Тамиш

285

Тамиш

286

Тесла

287

Тесла

288

Тесла

289
290

Топола
Топола

291

Турска глава

292
293
294
295
296
297
298
299
300

Турска глава
Утвин аеродром
Утвин аеродром
Фабрика авиона
Фабрика авиона
Фабрика скроба
Фабрика скроба
Хала спортова
Хала спортова
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Жарка Зрењанина 104
Жарка Зрењанина 119
Војводе Радомира Путника 8
Спољностарчевачка главна капије
РНП
Спољностарчевачка преко пута
главне капије РНП
Војводе Петра Бојовића 2
Светог Саве 50a
Светог Саве 59б
Маршала Тита 41
Маршала Тита 82
Македонска 2
Македонска 21
Жарка Зрењанина 132
Жарка Зрењанина 149
Милоша Обреновића 121
Милоша Обреновића преко пута
кућног броја 115
Улица Кестена код улаза у Стари
Тамиш
Улица Кестена преко пута улаза у
Стари Тамиш
Лава Толстоја 39
Лава Толстоја 64
Боре Станковића 2
Боре Станковића 3
Моше Пијаде преко пута кућног
броја 9
Моше Пијаде 15
Милоша Обреновића преко пута
броја 51
Милоша Обреновића 57
Кнеза Михајла Обреновића преко
пута броја 71
Спољностарчевачка 76
Спољностарчевачка 81
Жарка Зрењанина преко пута
кућног броја 43
Жарка Зрењанина 45
Душана Петровића Шанета 5
Душана Петровића Шанета 14
Јабучки пут 133
Јабучки пут бб код фабрике авиона
Маршала Тита 6а
Маршала Тита 11
Радивоја Кораћа бб
Радивоја Кораћа бб

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
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да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
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301
301 a
302
303
304
305
306
307

Цара Душана
Цара Душана
Црква
Црква
Црна мачка
Црна мачка
6. Октобар
7. Јула

308

7. Јула

Старчево
309

Окретница

310

Старчево 1

311
312
313
314
315
316
317

Старчево 1
Старчево 2
Старчево 2
Старчево 3
Старчево 3
Центар
Центар
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Владимира Жестића 30
да
Цара Душана 63
да
Козарачка код цркве
Козарачка преко пута цркве
Спољностарчевачка 10
Жарка Зрењанина 179
Цара Душана 27
да
Радивоја Кораћа 11
да
Радивоја Кораћа преко пута кућног
да
броја 11
Иве Лоле Рибара 64
Панчевачки пут преко пута кућног
броја 112
Панчевачки пут 112
Панчевачки пут 64
Панчевачки пут 65
Иве Лоле Рибара 87
Иве Лоле Рибара 86
Панчевачки пут 2
Панчевачки пут 5

да
да
да
да

да
да
да
да
да
да
да
да
да

Члан 23.
АС ван насељених места су:

Код АС

Назив АС

Ранг пута – локација АС

(1)
(2)
(3)
На државном путу I Б реда -ознака пута 10
400
Зрно
Новосељански пут 183
401
Зрно
Новосељански пут 114
Новосељански пут код
402
Стара циглана
Циглане
Новосељански пут преко
403
Стара циглана
пута Циглане
Новосељански пут бб код
404
Фарма
Живинарске фарме
Новосељански пут бб код
405
Фарма
Бензинске пумпе Крнета
На државном путу I Б реда -ознака пута 14
Јабучки
пут
бб
406
Алмекс
(Бензинска
пумпа
Almex),

Локација у односу на
коловоз
На
Ван
коловозу коловоза
(4)
(5)
да
да
да
да
да
да

да
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Јабучки пут преко пута
бензинске пумпе Almex
Милоша Обреновића код
408
Дом Слепих
Дома слепих
Милоша
Обреновића
409
Дом Слепих
преко пута Дома слепих
410
Знак
Милоша Обреновића 80
411
Знак
Милоша Обреновића 407
412
Јосиф Панчић
Милоша Обреновића 74
413
Јосиф Панчић
Милоша Обреновића 277
Маршала
Тита
102
414
Циглана
Скробара
Маршала Тита преко
415
Циглана
пута кућног броја 102
Скробара
На државном путу Панчево Опово II A реда – ознака пута 131
Викенд зона 2 км од
416
Викенд зона – Јабука
раскрснице Скробара –
Јабука
Викенд зона 2 км од
417
Викенд зона – Јабука
раскрснице
Скробара
Јабука
418
Економија – Јабука
Код улаза у економију
Преко пута улаза у
419
Економија – Јабука
економију
420
Стратиште
Споменик Стратиште
Преко пута споменика
421
Стратиште
Стратиште
На општинском путу број 1
3 километра од Омољице
422
Викенд зона – Брестовац
са десне стране пута
3 километра од Омољице
423
Викенд зона – Брестовац
са леве стране пута
На општинском путу број 5
Викенд
зона
десна
страна пута на 8,9 км од
424
Викенд зона - Долово
раскрснице
Баваништанског
и
Доловачког пута
Викенд зона лева страна
пута на 8,9 км од
425
Викенд зона – Долово
раскрснице
Баваништанског
и
Доловачког пута
Економија Долово код
426
Економија – Долово
улаза у економију
Економија Долово преко
427
Економија – Долово
пута улаза у економију
428
Надел
Надел
раскрсница
407

Алмекс

да
да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да
да
да

да

да

да
да
да
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429

Надел

430

ПИК Долово

431

ПИК Долово
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Баваништанског
и
Доловачког пута са десне
стране
Надел
раскрсница
Баваништанског
и
да
Доловачког пута са леве
стране
ПИК Долово код главне
капије
ПИК Долово преко пута
главне капије
Доловачки пут 9+652 км да
Доловачки пут 9+652 км да

434
Брег
435
Брег
На општинском путу број 3
432
Камена кућа
433
Камена кућа

да
Да

да
да

2. Намена и коришћење АС
Члан 24.
АС из члана 23. ове одлуке намењена су за коришћење у јавном линијском превозу
путника који се обавља на територији Града, под условом да јавни линијски превозник то
стајалиште има уписано у ред вожње.
Изузетно, за обављање међумесних линијских превоза путника, односно за укрцавање
и искрцавање путника на територији Града и њихово превожење на или са подручја друге
општине или града могу се користити одређена стајалишта и то:

Код АС

Назив АС

(1)

(2)

102
102 а
107
108
113
114
122
123
126
129

Насељено место и адреса
– локација АС

(3)
Банатски Брестовац
Маршала Тита преко пута
Центар
кућног броја 5
Центар
Маршала Тита 7
Банатско Ново Село
Центар
Маршала Тита 67
Центар
Маршала Тита 78
Глогоњ
Центар
Трг Маршала Тита 1
Центар
Трг Маршала Тита 2
Долово
Центар
Краља Петра I 13
Центар
Краља Петра I 36
Иваново
Иваново 2
Дожа Ђерђа 20
Центар
Бориса Кидрича 16

Локација у односу на
коловоз
На
Ван
коловозу коловоза
(4)
(5)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
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Јабука
139
140
144
145
163
164

209
240
241
253
254
276
277
278
279
284
285
295
296
297
298
414
415
316
317

Центар
Центар

Маршала Тита 1
Маршала Тита 4
Качарево
Центар
Маршала Тита 35
Центар
Маршала Тита 40
Омољица
Патријарха Арсенија
Центар
Чарнојевића 4
Патријарха Арсенија
Центар
Чарнојевића 5
Панчево
Раскрсница улица Стевана
Котеж II
Шупљикца и
Книћанинове
ОШ Мика Антић
Вељка Влаховића 15
Вељка Влаховића преко
ОШ Мика Антић
пута кућног боја 19
Пољопривредна школа
Новосељански пут 31
Новосељански пут преко
Пољопривредна школа
пута кућног броја 31
Баваништански пут преко
Стари бувљак
пута Старог бувљака
Баваништански пут код
Стари бувљак
Старог бувљака
Улица Кестена код улаза у
Стари Тамиш
Стари Тамиш
Улица Кестена преко пута
Стари Тамиш
улаза у Стари Тамиш
Моше Пијаде преко пута
Тамиш
кућног броја 9
Тамиш
Моше Пијаде 15
Фабрика авиона
Јабучки пут 133
Јабучки пут бб код
Фабрика авиона
фабрике авиона
Маршала Тита 6 а,
Фабрика скроба
Скробара
Маршала Тита 11,
Фабрика скроба
Скробара
Маршала Тита 102,
Циглана
Скробара
Маршала Тита преко пута
Циглана
кућног броја 102,
Скробара
Старчево
Центар
Панчевачки пут 2
Центар
Панчевачки пут 5

да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
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Члан 25.

Привредном друштву, односно другом
правном лицу које обавља међумесни линијски превоз
путника, забрањено је обављање градског линијског
превоза путника, територија Града може бити
искључиво полазиште или крајње одредиште у
обављању међумесног линијског превоза путника...
Члан 26.

Привредном друштву, другом правном лицу,
предузетнику или предузетнику који обавља
уговорени (ванлинијски) превоз путника и другим
физичким лицима, забрањено је заустављање, односно
паркирање возила на АС.
Превозници који обављају ванлинијски
(уговрени) превоз деце, могу да користе АС за
укрцавање или искрцавање деце, осим АС која су
одређена за међумесни линијски превоз, уз претходно
исховдовано решење Агенције.
V ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 27.
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одређује Градско веће града Панчева, на основу
Програма потреба за такси превозом, на предлог
Агенције, у сарадњи са управљачем пута и
овлашћеним представницима такси превозника.
Члан 29.

Под уређењем и одржавањем ТС подразумева
се уређење саобраћајне површине, постављање и
обнављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације на ТС.
Управљач пута мора обележити ТС
прописаном
вертикалном
и
хоризонталном
саобраћајном сигнализацијом и то:
1. таблом плаве боје са исписаним називом
ТС, бројем такси стајалишта и саобраћајним знаком
(II-34) „Забрањено заустављање и паркирање“ са
допунском таблом „осим за такси возила“;
2. на саобраћајној површини одређеној за
такси стајалиште, стајалишно место се мора прописно
обележити хоризонталном сигнализацијом, жуте боје
и натписом „ТАХI“ жуте боје, уписане у оквиру
стајалишног места.
Члан 30.

Број и локацију ТС, број стајалишних места
за такси возила на ТС која се налазе на саобраћајним
површинама и укупан број такси возила на територији
Града, одређује Агенција у последњем тромесечју
текуће године за наредну годину.
Критеријуми за одређивање параметара из
става 1. овог члана су: број становника,
организованост јавног градског линијског превоза
путника, број и размештај јавних институција и
објеката, опште стање саобраћаја, дневне миграције
становништва и други услови, на основу изражених
потреба превоза и предлога такси превозника.
Члан 28.

Укупан број такси возила са којима се
задовољавају потребе грађана за том врстом превоза
на територији Града, као и стајалишних места на ТС,

На ТС могу се заутсављати и паркирати само
такси возила превозника који су регистровани за
обављање делатности такси превоза путника и која су
обележена на прописан начин, у складу са законом.
За употребу ТС на саобраћајним површинама
плаћа се локална комунална такса на годишњем нивоу.
Средства прикупљена наплатом локалних
комуналних такси из става 2. овог члана користе се
наменски за изградњу нових, уређење и одржавање
постојећих ТС, односно за унапређење такси
делатности.
Члан 31.

Локацију и укупан број стајалишних места на
ТС, одређује Агенција уз сагласност управљача пута у
зависности од укупног броја такси возила којима се
обавља такси превоз.

Члан 32.
ТС на територији Града су:

Код ТС

Назив ТС

(1)
(2)
Банатски Брестовац
500

Насељено место и адреса –
Број паркинг места
локација ТС
(3)
(4)

Брестовац

Маршала Тита
кућног броја 11

преко пута

Ново Село

Иве лоле Рибара преко пута
5
цркве

3

Банатско Ново Село
501
Глогоњ

Страна 63 - Број 38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

29. Децембар 2016. године

Глогоњ

Београдска
преко
кућног броја 7

Долово

Бориса Кидрича 2

5

Иваново

Бориса Кидрича 20

2

Јабука

Маршала Тита 2

5

Качарево

Народног фронта 36

5

Омољица

Цара Душана 1

3

508

Аутобуска
станица

509

Болница

510

Бувљак

511

Котеж I

512

Котeж II

513

Нова пошта

514

Пијаца

515
516

Робна кућа
Снежана

518

Тесла

521
522
Старчево
520

Македонска
Стрелиште

Војводе Радомира Путника
28
Милоша Требињца преко
пута кућног броја 32
Светозара Шемића преко
пута кућног броја 24
Браће Јовановића преко пута
кућног броја 94
Војвођански булевар код ТЦ
Котеж II
Светог Саве 1
Угао
Ослобођења
и
Немањине
Максима Горког 1
Војводе Петра Бојовића 1
Кнеза Михајла Обреновића
преко пута кућног броја 67
Спортски центар
Вељка Влаховића 11

Старчево

Маршала Тита 2

502
Долово
503
Иваново
504
Јабука
505
Качарево
506
Омољица
507
Панчево

VI НАДЗОР

пута

3

8
7
15
6
3
12
11
7
6
4
5
4
3

Члан 34.
Члан 33.

Надзор над применом одредаба ове одлуке,
врши Агенција.
Инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ове одлуке врши Секеретаријат за
инспекцијске послове Градске управе града ПанчеваОдељење инспекције за саобраћај и путеве, путем
инспектора за саобраћај и путеве, у складу са законом
и другим актима Града.
Надзор над одржавањем комуналног реда
утврђеног овом одлуком врши Комунална полиција и
Комунална инспекција.

Агенција
непосредно сарађује са
инспекторима и Комуналном полицијом међусобном
разменом информација и предузимањем заједничких
мера и активности.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.

Новчаном казном у фиксном износу од
60.000,00 динара казниће се за прекршај привредно
друштво ,односно друго правно лице ако:
1. не изради пројекат или не обележи АС по
налогу Агенције (члан 4.став 1.);
2. не изврши измену режима саобраћаја
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постављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације
на делу пута на коме се укида АС (члан 5.став 2);
3. не уклони опрему укинутог АС и не уреди
околину (члан 5. став 3. и члан 20.став 1.);
4. не обележи АС одговарајућом вертикалном
и хоризонталном саобраћајном сигнализацијом (члан
14. став 2. и 3.);
5. на пешачкој површини АС не постави
корпу за отпатке (члан 17. став 1.);
6. не постави и не одржава стајалишне ознаке
(члан 18.став 1.);
7. не постави и не одржава надстрешнице
(члан 19.став2.);
8. не уреди пешачки прилаз АС (члан 20.став
2.);
9. заустави односно,паркира возило на
аутобуском стајалишту (члан 26. став1.).
10. не обележи ТС прописаном вертикалном
и хоризонталном саобраћајном сигнализацијом (члан
29. став 2.).
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана и одговорно лице у привредном друштву,
односно у другом правном лицу.
Члан 36.

Новчаном казном у фискном износу од
30.000,00 динара, казниће се за прекршај предузетник,
ако:
1. заустави или паркира возило на АС ( члан
26 став1..);
2. заустави или паркира возило на ТС (члан
30.став 1.).
Члан 37.

Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко
лице, ако:
1. заустави или паркира возило на АС ( члан
26 став1.);
2. заустави или паркира возило на ТС (члан
30.став 1.).
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БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево,29.12.2016.
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 („Службени лист града
Панчева“, 25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина
града Панчева на седници одржаној дана 29.12.2016.
године, донела је

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА
2016.ГОДИНУ
Члан 1.

У Програму отуђења грађевинског земљишта
у јавној својини града Панчева за 2016.годину донетог
на Скупштиниграда Панчева 31.03.2016.године бр.II04-06-3/2016-4 тачка 1. мења се и гласи:
1.“За отуђење грађевинског земљишта у
2016.години припремљене су следеће грађевинске
парцеле:
СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА
ОТУЂЕЊЕ
Број
парцеле

Катастарска
општина

Локација

Површи Лист Плански
на ha
непокр докумен
а m2
.
т

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
Качарев
о

44/3

Б.Н. Село

Маршала Тита

6 18

22

ПГР
Б.Н.Сел
о

11433/1

Панчево

Новпсељански
пут

46 18

11756

ПГР
Целина
5

11433/2

Панчево

Новосељански
пут

28 07

11756

ПГР
Целина
5

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.

Даном ступањa на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о аутобуским и такси стајалиштима
на територији града Панчева („Службени лист града
Панчево“ број 5/14 и 11/15).
Члан 39.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
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Поступак отуђења наведених парцела
спровешће се у II, III и IV 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 параметри за изградњу објеката на
наведеним парцелама у складу са важећим планским
актом.“
Члан 2.

Ова измена ће се објавити у „Сл.листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ : II-04-06-21/2016-10
Панчево 29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш
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На основу чланова 76. став 1, 77. и 202. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016), Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 29.12.2016. године, усваја следећи

КАДРОВСКИ ПЛАН
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ГРАДСКЕ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ, СЛУЖБЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СТРУЧНЕ
СЛУЖБЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА за 2017. годину
Постојећи број постављених лица, службеника на положају, службеника и намештеника на дан 22. децембар
2016. године

1. по радним местима
Радна места службеника на положају и службеника у Градској
управи града Панчева
број извршилаца
1.1 Начелник Градске управе (службеник на положају)
1
1.2 Заменик начелника Градске управе (службеник на положају)
1
1.3 Секретар Градског већа и Градоначелника
1
1.4 Секретар Секретаријата за општу управу
1
1.5 Помоћник секретара Секретаријата за општу управу
1
1.6 Архивар
1
1.7 Радно место за ажурирање бирачког списка
1
1.8 Координатор послова у Градском услужном центру
1
1.9 Радно место за административне послове опште управе
1
1.10
Шеф Пријемне канцеларије
1
1.11
Радно место за активну картотеку
2
1.12
Радно место за пасивну картотеку и интерни пријем и
отпремање поште
1
1.13
Радно место за оверу потписа, рукописа и преписа
2
1.14
Радно место за административне послове Пријемне
канцеларије
1
1.15
Радно место за административне послове пружања
правне помоћи грађанима
1
1.16
Радно место за стручне послове из области личног
статуса грађана
1
1.17
Радно место за лични статус грађана
1
1.18
Матичар за матично подручје Панчево
1
1.19
Заменик матичара I за матично подручје Панчево
3
1.20
Заменик матичара II за матично подручје Панчево
3
1.21
Радно место за нормативно-правне послове месних
заједница
1
1.22
Матичар за матично подручје Долово
1
1.23
Матичар за матично подручје Старчево
0
1.24
Матичар за матично подручје Јабука
0
1.25
Матичар за матично подручје Омољица
1
1.26
Матичар за матично подручје Банатски Брестовац
1
1.27
Матичар за матично подручје Иваново
1
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1.28
Матичар за матично подручје Банатско Ново Село
1.29
Матичар за матично подручје Качарево
1.30
Матичар за матично подручје Глогоњ
1.31
Радно место за послове Скупштине месне заједнице
1.32
Секретар Секретаријата за скупштинске послове,
послове Градоначелника и Градског већа
1.33
Помоћник секретара Секретаријата за скупштинске
послове, послове Градоначелника и Градског већа
1.34
Шеф Одељења за Скупштинске послове и главни и
одговорни уредник „Службеног листа града Панчева“
1.35
Радно место за стручно организационе послове
Скупштине и радних тела Скупштине
1.36
Радно место за стручне послове протокола
1.37
Радно место за односе с јавношћу
1.38
Радно место за стручно-оперативне послове
Скупштине и радних тела Скупштине
1.39
Радно место за административно- техничке послове
Скупштине и радних тела Скупштине
1.40
Радно место за нормативно-правне послове Градског
већа и радних тела Градског већа
1.41
Радно место за административно техничке послове
Градског већа и радних тела Градског већа
1.42
Радно место за нормативно-правне послове
Градоначелника и радних тела Градоначелника
1.43
Радно место за стручно организационе послове
Градоначелника и радних тела Градоначелника
1.44
Радно место за послове Градоначелника и радних
тела Градоначелника
1.45
Радно место за административне послове
Градоначелника и радних тела Градоначелника
1.46
Шеф Одељења за одбрану и ванредне ситуације
1.47
Радно место за послове одбране и ванредних
ситуација
1.48
Оперативни послови из области одбране
1.49
Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална
питања
1.50
Помоћник секретара за економско-финансијске
послове Секретаријата за јавне службе и социјална питања
1.51
Шеф одељења за правне послове
1.52
Радно место за опште и правне послове и послове
саветника за заштиту права пацијената
1.53
Радно место за послове борачко-инвалидске заштите
и заштите цивилних инвалида рата - основна и допунска
заштита
1.54
Радно место за послове у области финансијске
подршке породици са децом
1.55
Радно место за административне послове јавних
служби
1.56
Радно место за финансијско-аналитичке послове у
области јавних служби, борачко-инвалидске заштите и
финансијске подршке породици са децом
1.57
Радно место за пружање стручне помоћи избеглим и
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расељеним лицима и мигрантима
1.58
Радно место за административне послове за потребе
избеглих и расељених лица и миграната
1.59
Радно место за финансијско-књиговодствене послове
у области финансијске подршке породици са децом
1.60
Шеф Одељења за основно и средње образовање
1.61
Радно место за реализацију пројеката у области
образовања и јавних служби
1.62
Радно место за послове у области основног и средњег
образовања и васпитања
1.63
Радно место за послове координатора Интерресорне
комисије
1.64
Шеф Одељења за културу, информисање и спорт
1.65
Радно место за послове у области спорта
1.66
Радно место за послове у области културе и
информисања
1.67
Шеф Одељења за студијско-аналитичке послове у
области јавних служби
1.68
Координатор Канцеларије за младе и рад са
организацијама цивилног друштва
1.69
Радно место за финансијско-књиговодствене послове
у области јавних служби
1.70
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту
1.71
Радно место за послове у области дечјег додатка
1.72
Радно место за административне послове у области
јавних служби и социјалних питања
1.73
Радно место за административне послове у области
дечјег додатака
1.74
Радно месато за администаративне послове у области
финансијске подршке породици са децом
1.75
Секретар Секретаријата за финансије
1.76
Помоћник секретара за буџет
1.77
Радно место за стручне послове буџета
1.78
Радно место за послове буџета, контроле и анализе
пословања јавних предузећа
1.79
Радно место за послове давања сагласности на цене
комуналних услуга
1.80
Шеф Одељења за трезор
1.81
Радно место за стручне послове трезора
1.82
Радно место за стручно-оперативне послове трезора
1.83
Радно место за послове трезора – књиговођа
билансиста
1.84
Ликвидатор
1.85
Благајник
1.86
Шеф одељења за рачуноводство
1.87
Радно место за послове рачуноводства
1.88
Књиговођа-билансиста рачуноводства
1.89
Радно место за обраду финансијске документације и
књиговођа основних средстава

29. Децембар 2016. године

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Страна 69 - Број 38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

1.90
Ликвидатор рачуноводства
1.91
Радно место за обрачун зарада
1.92
Секретар Секретаријата за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове
1.93
Помоћник секретара за обједињену процедуру
1.94
Регистратор обједињене процедуре
1.95
Радно место за стручне урбанистичке послове у
поступку спровођења обједињене процедуре
1.96
Радно место за стручне послове линијске и
комуналне инфраструктуре у поступку спровођења
обједињене процедуре
1.97
Радно место за стручне урбанистичке послове у
поступку спровођења обједињене процедуре
1.98
Радно место за административне послове у поступку
спровођења обједињене процедуре
1.99
Радно место за административне послове у области
обједињене процедуре
1.100
Шеф одсека за грађевинске послове у поступку
обједињене процедуре
1.101
Радно место за грађевинске послове у поступку
обједињене процедуре
1.102
Радно место за послове употребне дозволе у
поступку спровођења обједињене процедуре
1.103
Шеф одељења за легализацију
1.104
Радно место за стручне послове у области
легализације
1.105
Радно место за стручне послове контроле техничке
документације
1.106
Радно место за послове у области легализације
1.107
Радно место за административне послове у поступку
легализације
1.108
Шеф одељења за праћење планске документације и
стамбено-комунлане послове
1.109
Радно место за стручне послове из области израде
планских докумената
1.110
Шеф одсека за стамбено-комуналне послове
1.111
Радно место на пословима за издавање дозвола за
постављање мањих монтажних објеката на површинама
јавне намене
1.112
Секретар Секретаријата за заштиту животне средине
1.113
Помоћник секретара Секретаријата за заштиту
животне средине
1.114
Радно место за правне послове у области заштите
животне средине
1.115
Радно место за стручне послове праћења стања
животне средине
1.116
Радно место за стручне послове контроле квалитета
животне средине
1.117
Радно место за студијско-аналитичке и управне
послове
1.118
Радно место за стручне послове процене утицаја,
планове и програме
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1.119
Радно место за стручне послове енергетског менаџера
1.120
Секретар Секретаријата за привреду и економски
развој
1.121
Помоћник секретара Секретаријата за привреду и
економски развој
1.122
Радно место за стручне послове из области
инвестиција1
1.123
Радно место за стручне послове из области локалног
економског развоја
1.124
Радно место за послове вођења јавних
инвестиција
1.125
Радно место за стручне послове из области туризма
1.126
Шеф Одељења за подршку пројектима
1.127
Радно место за подршку пројектима
1.128
Радно место за израду пројеката
1.129
Радно место за локални акциони план за
запошљавање и опште послове у области привреде
1.130
Радно место за административне послове у области
привреде
1.131
Секретар Секретаријата за пољопривреду, село и
рурални развој
1.132
Помоћник секретара Секретаријата за пољопривреду,
село и рурални развој
1.133
Шеф Одељења за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
1.134
Радно место за стручне послове у области
пољопривреде
1.135
Радно место за стручне послове у области сточарства
1.136
Радно место за нормативно-правне послове из
области пољопривреде, водопривреде и шумарства
1.137
Радно место за стручне послове пољопривредног
земљишта
1.138
Радно место за административне послове за
пољопривредно земљиште
1.139
Радно место за стручне послове развоја села и
руралног развоја
1.140
Радно место за припрему пројеката и планова у
домену развоја села и руралног развоја
1.141
Радно место за подршку у припреми и извршењу
годишњих програма месних заједница у насељеним местима
1.142
Радно место за оперативну подршку МЗ и ЈКП у
насељеним местима
1.143
Секретар Секретаријата за инспекцијске послове
1.144
Помоћник секретара Секретаријата за инспекцијске
послове
1.145
Шеф Одељења – главни комунални инспектор
1.146
Комунални инспектор I
1.147
Комунални инспектор II
1.148
Радно место за стручне послове из комуналне
области
1.149
Шеф Одељења – главни саобраћајни инспектор
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1.150
Саобраћајни инспектор
1.151
Шеф Одељења – главни грађевински инспектор
1.152
Грађевински инспектор
1.153
Радно место за стручне послове из грађевинске
области
1.154
Шеф Одељења просветне инспекције – просветни
инспектор
1.155
Просветни инспектор
1.156
Шеф Одељења за друге инспекцијске послове
1.157
Инспектор за заштиту животне средине
1.158
Спортски инспектор
1.159
Радно место за управно- правне послове у области
извршења
1.160
Радно место за стручне послове у области извршења
1.161
Извршитељ – комунални контролор
1.162
Радно место за административно техничке послове
1.163
Радно место за административно-оперативне послове
1.164
Секретар Секретаријата за пореску администрацију
1.165
Помоћник секретара Секретаријата за пореску
администрацију
1.166
Теренски инспектор I
1.167
Теренске инспектор II
1.168
Шеф Одељења – инспектор канцеларијске контроле
1.169
Инспектор канцеларијске контроле I
1.170
Инспектор канцеларијске контроле II
1.171
Порески контролор
1.172
Шеф Одељења – инспектор наплате
1.173
Инспектор наплате I
1.174
Инспектор наплате II
1.175
Порески извршитељ
1.176
Радно место за послове пореске евиденције
1.177
Секретар Службе за управљање људским ресурсима и
заједничке послове
1.178
Помоћник секретара Службе за управљање људским
ресурсима и заједничке послове
1.179
Радно место за стручне послове управљања људским
ресурсима
1.180
Радно место за стручне послове противпожарне и
других видова заштите запослених
1.181
Радно место за административне послове у области
људских ресурса
1.182
Шеф одељења за нормативно-правне послове и радне
односе
1.183
Радно место за стручне послове из области радних
односа
1.184
Радно место за административне послове из области
радних односа
1.185
Шеф Одељења за информатику
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1.186
Систем администратор
1.187
ИТ администратор
1.188
ИТ администратор за мрежу, софтвер и хардвер
1.189
Радно место за административне послове у вези
набавке и одржавања службених возила
1.190
Директор Агенције за јавне набавке
1.191
Помоћник директора за економско-финансијске
послове
1.192
Службеник за јавне набавке I
1.193
Службеник за јавне набавке II
1.194
Директор Агенције за саобраћај
1.195
Радно место за стручне послове у области развоја
саобраћаја
1.196
Радно место за нормативно- правне послове из
области саобраћаја
1.197
Радно место за безбедност, планирање и привремени
режим саобраћаја
1.198
Директор Агенције за имовину
1.199
Помоћник директора за област имовинско правних
послова
1.200
Радно место за стручне послове у области евиденција
и управљања имовином града
1.201
Радно место за стручне послове из области
имовинско правних послова
1.202
Радно место припреме података за евиденцију
имовине
1.203
Радно место за административне послове из области
имовине
1.204
Начелник Комуналне полиције
1.205
Радно место за управно правне послове
1.206
Комунални полицајац I
1.207
Комунални полицајац II
1.208
Комунални полицајац III
1.209
Радно место за административне послове из области
Комуналне полиције
Укупно

Радна места намештеника у Градској управи града Панчева
2.1 Курир – достављач
2.2 Дактилограф
2.3 Шеф Одељења за техничке и помоћне послове
2.4 Радник на обезбеђењу
2.5 Радник на одржавању
2.6 Телефониста
2.7 Портир
2.8 Возач
2.9 Кафе кувар
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Укупно:

Радна места службеника у Градској служби за буџетску
инспекцију
3.1 Шеф Градске службе за буџетску инспекцију
3.2 Буџетски инспектор
Укупно:
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11

број извршилаца
1
1
2

Радна места службеника у Служби интерне ревизије
 Шеф Службе интерне ревизије
 Интерни ревизор
Укупно:

број
извршилаца
0
0
0

Радна места постављених лица и службеника у
Градском правобранилаштву
 Градски правобранилац (постављено лице)
 Заменик градског правобраниоца
 Радно место за административно-техничке послове
Укупно:

број
извршилаца
1
2
1
4

Радна места намештеника у Градском правобранилаштву број извршилаца
1.
Оператер – дактилограф
1
Укупно:
1
Радна места службеника у Стручној служби
Заштитника грађана
1. Сарадник за оперативне послове
2. Радно место за административно-техничке послове
Укупно:

број
извршилаца
1
1
2

2. по звањима
Звања службеника на положају, службеника и
намештеника у Градској управи
Службеник на положају- I група
Службеник на положају- II група
самостални саветник
саветник

број извршилаца
1
1
52
80
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млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
намештеник
Укупно:
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25
4
71
1
1
11
264

Звања службеника и намештеника у Градској служби за
буџетску инспекцију
број извршилаца
самостални саветник
1
саветник
1
Укупно:
2

Звања службеника и намештеника у Служби интерне
ревизије
број извршилаца
самостални саветник
0
саветник
0
Укупно:
0
Звања постављених лица, службеника и намештеника у
Градском правобранилаштву
број извршилаца
Постављено лице
3
виши референт
1
намештеник
1
Укупно:
4

Звања службеника и намештеника у Стручној служби
заштитника грађана
број извршилаца
сарадник
1
виши референт
1
Укупно:
2

Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2017.
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години за коју се доноси Кадровски план
Звања службеника и намештеника у Градској управи:
број извршилаца
самостални саветник
5
саветник
9
млађи саветник
5
сарадник
1
млађи сарадник
0
виши референт
1
референт
0
млађи референт
0
намештеник
0
Укупно:
21
Звања службеника и намештеника у Служби интерне
ревизије:
број извршилаца
самостални саветник
1
саветник
1
Укупно:
2

3) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у
Кабинету градоначелника:
Висина стручне спреме
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
средња стручна спрема

Број извршилаца
2
1
1
Укупно:
4

4) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због
повећања обима посла
Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због
повећања обима посла у Градској управи:
Висина стручне спреме
Број извршилаца
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
30
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
4
средња стручна спрема
3
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Укупно:
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37

У Градској управи града Панчева радни однос мирује за (4) четири службеника у звању саветника,
који нису приказани у постојећем броју, али су приказани у планираном броју.
Овај кадровски план ће се објавити у („Службеном листу града Панчева“).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-10
Панчево,29.12.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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Садржај
Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

Скупштина града Панчева
Одлука о усвајању предлога текста Уговора
о регулисању међусобних односа за
пружање услуга за обављање делатности из
области
урбанизма,
грађевинског
земљишта,
управљања
путевима
и
пословним простором...................................1
Уговор о регулисању међусобних односа за
пружање услуга за обављање делатности из
области
урбанизма,
грађевинског
земљишта,
управљања
путевима
и
пословним простором...................................1
Одлука о усвајању предлога текста Уговора
о регулисању међусобних односа за
пружање услуга за обављање делатности на
пословима изградње и давања у закуп
станова за социјално становање и градских
станова............................................................3
Уговор о регулисању међусобних односа за
пружање услуга за обављање делатности на
пословима изградње и давања у закуп
станова за социјално становање и градских
станова............................................................4

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

Одлука о усвајању предлога текста уговора
о оснивању регионалне развојне агенције
„Јужни Банат“ доо Панчево........................11
Одлука о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева……………………………..12
Одлука о изменама Одлуке о комуналној
инспекцији....................................................29
Одлука о измени Одлуке о постављању
балон-хала спортске намене на територији
града Панчева……………………………..30
Одлука о изменама Одлуке о одржавању
чистоће и управљању отпадом...................30
Одлука о изменама Олуке о обезбеђивању
јавног осветљења.........................................31
Одлука о изменама Одлуке о економски
најнижој цени по којој се ауто-такси превоз
путника мора обављати на територији града
Панчева.........................................................32
Одлука о изменама Одлуке о одвођењу и
пречишћавању отпадних и атмосферских
вода...............................................................32

Одлука о изменама одлуке о пословном,
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