СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 07. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 28. Април 2017. ГОДИНЕ

На основу члана 19. Одлуке о месним заједницама
на територији града Панчева (''Службени лист града
Панчева'' бр. 36/2011), 19. априлa 2017. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
СКУПШТИНЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „КОТЕЖ“
1. Расписујум изборе за чланове Скупштине Месне
заједнице „Котеж“.
Избори ће се одржати 4. јуна 2017. године.
3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да
теку 24. априла 2017. године.
4. Изборе за чланове Скупштине Месне заједнице
„Котеж“ спровешће органи за спровођење избора сагласно
Одлуци о месним заједницама на територији града Панчева.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у ''Службеном листу града Панчева''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
БРОЈ: I- 03- 013- 3 /2017
ПАНЧЕВО, 19. април 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Аконтација претплате 11.038,66

У Комисију за спровођење избора скупштина
месних заједница на територији града Панчева, именује се:
за заменика председника
МЗ «Тесла»
- Данка Лазаров из Панчева, Краља Милана
Обреновића бр.16/16
III
Лицу из тачке II овог решења мандат траје до истека
мандата Комисије за спровођење избора скупштина месних
заједница на територији града Панчева, утврђеног Решењем
о именовању Комисије за спровођење избора скупштина
месних заједница на територији града Панчево број: II-04020-3/2016- 2 од 4.03. 2016. године, («Службени лист града
Панчева" бр.6/16).
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
БРОЈ: II- 04 -06 -14/2017- 2
ПАНЧЕВО, 21. април 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Тигран Киш

На основу члана 20. Одлуке о месним заједницама
на територији града Панчева (''Службени лист града
Панчева'' број: 36/2011 ), дана 21.04.2017.године доносим
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА СКУПШТИНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Разрешава се дужности заменика председника
члана Комисије за спровођење избора скупштина месних
заједница на територији града Панчева:
заменик председника
МЗ «Тесла»
- Ивана Петковић из Панчева, Илариона Руварца
бр.1/6
II

На основу члана 13. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14-други закон) и
члана 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. 11. 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ
ИЗМЕЂУ ГРАДА ПАНЧЕВА, РЕПУБЛИКА
СРБИЈА И ОПШТИНЕ СИНАНДРЕЈ, РУМУНИЈА
Члан 1.
На основу заједнички изражене воље и интереса,
град Панчево, Република Србија, успоставља сарадњу са
општином Синандреј, Румунија, у области уметности,
културе, медија, науке, образовања, спорта, екологије,
приватног посла, пољопривреде, индустријске производње,
грађевинарства, транспорта, комуникација, израде и
реализације савремених пројеката, као и другим областима
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од заједничког интереса.
Члан 2.
Начин остваривања сарадње из претходног
члана Одлуке регулисаће се Конститутивним актом о
успостављању сарадње између града Панчева, Република
Србија и општине Синандреј, Румунија.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник града Панчева да
потпише Конститутивни акт о успостављању сарадње
између града Панчева, Република Србија и општине
Синандреј, Румунија.
Члан 4.
Након потписивања Конститутивни акт о
успостављању сарадње између града Панчева, Република
Србија и општине Синандреј, Румунија, биће достављен
Скупштини града Панчева ради информисања.
Члан 5.
Средства за спровођење ове Одлуке биће
обезбеђена у Буџету града Панчева.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања
сагласности од Владе Републике Србије и објавиће се у
„Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
БРОЈ: II-04-06-21/2016-9
Панчево, 29. 11. 2016. године
СКУПШТИНА ГРАДА
Тигран Киш

На основу чланова 60. тачка 1. и 62. тачка 3.
Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева
( “Службени лист града Панчева” број 38/15 и 32/16),
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС “ број 129/07, 83/14- др. закон и
101/16-др. закон), и чланова 59. и 98. став 3.Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст и 12/16), Градско веће града Панчева, на
седници одржаној дана 23.03.2017. године, утврђује
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Програм унапређења социјалне заштите града
Панчева за 2017. годину (у даљем тексту: Програм),
обухвата мере и активности за подстицај и развој
постојећих и увођење нових услуга социјалне заштите,
унапређење стандарда квалитета услуга и пружаоца
услуга и обезбеђивање плурализма пружаоца услуга
социјалне заштите, у складу са Стратегијом развоја
социјалне заштите града Панчева 2014-2018 , и другим
прописима.
II

28. Април 2017. године

Програм из тачке I обухвата следеће циљеве:
1. Унапређење постојећих и развијање нових
услуга социјалне заштите у граду Панчеву у 2017. години
у складу са првим приоритетним циљем Стратегије
развоја социјалне заштите града Панчева 2014-2018, и то
предузимањем активности на :
а). Подизању квалитета и достизању виших
стандарда постојећих услуга установа социјалне заштите
и
б). Успостављању континуитета и јачању
капацитета организација цивилног друштва за наставак
пилотираних пројектних активности као нових услуга
социјалне заштите .
Сврха наведених активности је да се обезбеди
директна подршка одређеним циљним групама и то :деци
са сметњама у развоју ради пружања подршке за
задовољавање личних потреба и укључивања у редовне
образовне и друге друштвене активности и
успостављања већег нивоа самосталности; деци и
младима са проблемима у понашању ради оснаживања
личних потенцијала за спречавања настајања нових
проблема у понашању и отклањања последица
постојећих проблема у понашању;
особама са
интелектуалним сметњама за пружање подршке у
задовољавању социјалних потреба и одраслим и старијим
тешко покретним и хронично оболелим лицима
становницима руралних насељених места града Панчева
ради стварања бољих услова за задовољавање њихових
социјалних потреба:
а) Развијањем услуга помоћи у кући у руралним
насељеним местима града Панчева
б) Развијањем саветодавно терапијских и
социјално едукативних услуга
в) Развијањем услуга помоћи у кући за особе са
интелектуалним тешкоћама у развоју
г) Развијањем услуга личног пратиоца.
2. Финансијску подршку у реализацији
годишњих програма удружења особа са инвалидитетом и
тешким и хроничним обољењима путем:
а) Суфинансирања програма удружења особа са
инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима у
2017. години, у складу са законом и то: обезбеђивањем
дела финансијских средстава или недостајућих средстава
за реализацију годишњих програма рада удружења особа
са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима у
циљу оснаживања и јачања капацитета удружења да
одговоре потребама чланства.
3. Мониторинг и евалуацију локалних услуга
социјалне заштите путем:
а) Контроле достигнутих квалитета и стандарда
постојећих услуга социјалне заштите, пружаоца услуга и
нивоа стручног рада.
б) препорука за унапређење стандарда
постојећих услуга социјалне заштите и
в) препорука за побољшање квалитета стручног
рада
III
Програм се остварује спровођењем јавног
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конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката и
програма у области унапређења социјалне политике у
граду Панчеву у 2017. години.
Конкурс из става 1. ове тачке расписује
Градоначелник града Панчева након доношења
Програма, а на предлог надлежне комисије и на основу
одговарајуће конкурсне документације.
Конкурсна документација садржи: текст
Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката и
програма у области унапређења социјалне политике у
граду Панчеву у 2017 години; Образац за подношење
предлога пројекта у области социјалне политике за
установе и невладине организације у Панчеву за 2017.
годину, Образац за подношење захтева за доделу
средстава за програме удружења особа са инвалидитетом
и тешким хроничним обољењима за 2017.годину,
Образац за подношење предлога програма мониторинга
и евалуације услуга социјалне заштите у граду Панчеву
за 2017, Критеријуме за вредновање предлога пројеката у
области социјалне политике и Критеријуме за
вредновање програма удружења особа са инвалидитетом
и тешким хроничним обољењима.
IV
Избор и обим средстава за реализацију
пројеката и програма из тачке III, утврђује Градоначелник
града Панчева посебним актом, на основу критеријума за
вредновање предлога пројеката који чине саставни део
конкурса и на основу предлога надлежне комисије за
вредновање пројеката и програма у области социјалне
политике.
V
Средства за реализацију активности из овог
Програма обезбеђена су Одлуком о буџету града Панчева
за 2017. годину у разделу 4, глава 4.1 Градска управа,
Програм 11-Социјална и дечија заштита, програмска
класификација 0901-0003, Програмска активност:
Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција
090, позиција 335, економска класификација 4631
Развојни пројекти у установама у социјалној заштитиконкурс средства у износу од 500.000 динара; позиција
336, економска класификација 481 Развојни пројекти за
организације цивилног друштва-конкурс средства у
износу од 8.500.000 динара; позиција 337, економска
класификација 481 Програмски трошкови организација
цивилног друштва-конкурс средства у износу од
4.500.000 динара и програмска класификација 0901-П2
Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите,
функција 130 Опште услуге, позиција 395, економска
класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима
власти-конкурс средства у износу од 600.000 динара.
VI
Овај програм ће се објавити у „Службеном
листу града Панчева“

28. Април 2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-15/2017-11
Панчево, 23.03.2017.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу чланова 60. тачка 1. и 62. тачка 3.
Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева
( “Службени лист града Панчева” број 38/15 и 32/16),
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС “ број 129/07, 83/14- др. закон и
101/16-др. закон), и чланова 59. и 98. став 3.Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст и 12/16), Градско веће града Панчева, на
седници одржаној дана 28. 04. 2017. године, утврђује
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА
2017. ГОДИНУ
I
У Програму унапређења социјалне заштите
града Панчева за 2017. годину (у даљем тексту: Програм),
који је утврдило Градско веће града Панчева дана 23.
марта 2017.године под бројем: II -05-06-15/2017-11, у
тачки III став 2. речи: “а на предлог надлежне комисије и”
бришу се .
II
Ова измена Програма ће се објавити у
„Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:II-05-06-15/2017-21
Панчево, 28.04.2017.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу члана 68. став 7. Закона о туризму
(,,Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др.
закон, 93/12 и 84/15), члана 1. Правилника о стандардима
за категоризацију угоститељских објеката за смештај
(,,Службени гласник РС“, бр. 83/16) и чланова 59. и 98.
став 3. Статута града Панчева (,,Службени лист града
Панчева“, бр. 25/15 – пречишћен текст и 12/16), Градско
веће града Панчева, на седници одржаној 23.03. 2017.
године, донело је

Страна 4 - Број 07

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ПРАВИЛНИК
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се категоризација
угоститељских објеката за смештај, врсте смештаја у
угоститељском
објекту,
поступак
разврставања
угоститељских објеката у категорије, начин и састав
Комисије за категоризацију угоститељских објеката за
смештај и друга питања од значаја за одређивање
категорије угоститељских објеката за смештај.
Члан 2.
Услуге смештаја, припремања и услуживања
хране, пића и напитака може да пружа угоститељ, у
складу са законом којим се уређује туризам и прописима
који су донети на основу овог закона.
Делатност из става 1. овог члана може да
обавља привредно друштво, друго правно лице,
предузетник, огранак страног правног лица, ако је
регистровано у одговарајућем регистру.
Услуге из става 1. овог члана може да пружа и
физичко лице, под условима прописаним законом којим
се уређује туризам и прописима који су донети на основу
овог закона.
II ВРСТЕ СМЕШТАЈА У УГОСТИТЕЉСКОМ
ОБЈЕКТУ
Члан 3.
Угоститељ може да пружа туристима
угоститељске услуге смештаја, припремања и
услуживања хране и пића у угоститељском објекту
домаће радиности : кућа, апартман и соба.
Физичко лице може да пружа туристима
угоститељске услуге смештаја, припремања и
услуживања хране и пића у кући, апартману и соби чији
је власник у објектима смештајних капацитета до 30
лежајева.
Члан 4.
Угоститељ може да пружа туристима
угоститељске услуге смештаја, припремања и
услуживања хране и пића у објекту сеоског туристичког
домаћинства.
Физичко лице може да пружа туристима
угоститељске услуге смештаја, припремања и
услуживања хране и пића у објекту, односно објектима
сеоског туристичког домаћинства смештајних капацитета
до 30 лежајева.
III ЗАХТЕВ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ
Члан 5.
Захтев за категоризацију угоститељског објекта
за смештај врсте: кућа, апартман, соба и сеоско
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туристичко домаћинсктво може поднети угоститељ,
односно физичко лице.
Захтев из става 1. овог члана подноси се
секретаријату Градске управе града Панчева надлежном
за послове туризма (у даљем тексту: секретаријат
надлежан за послове туризма).
Члан 6.
Уз захтев за категоризацију угоститељског
објекта за смештај угоститељ подноси следећа
документа:
1. попуњен образац захтева;
2. извод о регистрацији угоститеља (привредног
субјекта) од агенције надлежне за привредне регистре не
старији од шест месеци;
3. оверене фотокопије (не старије од шест
месеци):
- оснивачког акта са важећим изменама и
допунама;
- статут (уколико постоји);
4. доказ о власништву :
- препис листа непокретноти не старији од шест
месеци – фотокопија;
- уколико је објекат у поступку легализације
прилаже се и уверење да је за наведени објекат поднет
захтев за легализацију које издаје секретаријат Градске
управе града Панчева надлежан за послове легализације;
- уколико непокретност није укњижена прилаже
се само уговор о купопродаји или откупу стана –
оригинал или оверена фотокопија.
5. уговор о закупу објекта са роком важности
најмање три године од дана доношења решења о
категоризацији – оригинал или оверена фотокопија;
6. сагласност власника објекта да закупац може
да категоризује објекат и да га издаје туристима оверена
код јавног бележника – оригинал;
7. изјава са подацима о испуњености стандарда
прописаних за одређену врсту и категорију
угоститељског објекта;
8. изјава са подацима о испуњености минимално
техничких услова за уређење и опремање угоститељског
објекта;
9. изјава о испуњености санитарно-хигијенских
услова угоститељског објекта;
10. доказ о уплати административне;
Члан 7.
Уз захтев за категоризацију угоститељског
објекта за смештај физичко лице подноси следећа
документа :
1. попуњен образац захтева;
2. доказ о власништву :
- препис листа непокретноти не старији од шест
месеци – фотокопија;
- уколико је објекат у поступку легализације
прилаже се и уверење да је за наведени објекат поднет
захтев за легализацију које издаје секретаријат Градске
управе града Панчева надлежан за послове легализације;
- уколико непокретност није укњижена прилаже
се само уговор о купопродаји или откупу стана –
оригинал или оверена фотокопија.
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3. фотокопија личне карте подносиоца захтева;
4.пуномоћје и фотокопија личне карте за
пуномоћника (уколико се захтев подноси преко
пуномоћника);
5. лекарско уверење о здравственој способности
за обављање угоститељске делатности за физичко лице
које пружа угоститељске услуге и чланове домаћинства у
којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића издато
од овлашћене здравствене установе;
6. потврду од овлашћене здравствене установе
да физичко лице које пружа угоститељске услуге и
чланови домаћинства у којем се пружају услуге смештаја,
исхране и пића, нису евидентирани на клицоноштво и
паразите;
7. изјава са подацима о испуњености стандарда
прописаних за одређену врсту и категорију
угоститељског објекта;
8. изјава са подацима о испуњености минимално
техничких услова за уређење и опремање угоститељских
објеката за смештај у домаћој радиности прописаних за
одређену врсту и категорију угоститељског објекта;
9. изјава о испуњености санитарно-хигијенских
услова угоститељског објекта:
10. доказ о уплати административне таксе.
IV КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ
Члан 8.
Комисија за категоризацију угоститељских
објеката за смештај (у даљем тексту: Комисија) има
председника и два члана.
Председник има заменика и сваки члан свог
заменика који их замењују у раду у случају њихове
одсутности.
Комисју образује Градско веће града Панчева, на
предлог секретаријата надлежног за послове туризма.
Председник и заменик председника и један члан
и његов заменик именују се из реда запослених у
Градској управи града Панчева а један члан и његов
заменик из реда запослених у Туристичкој организацији
града Панчева.
Члан 9.
Комисија утврђује испуњеност услова за
тражену категорију, у складу са стандардима прописаним
за категоризацију угоститељских објеката за смештај, о
чему се сачињава записник о утврђеном чињеничном
стању.
Комисија писменим путем обавештава
подносиоца захтева или пуномоћника подносиоца
захтева о датуму и времену утврђивања услова из става 1.
овог члана.
Подносилац
захтева
или
пуномоћник
подносиоца захтева, на захтев Комисије даје потребне
информације и податке о објекту и обезбеђује услове за
несметан рад Комисије, а нарочито увид у све просторије
објекта које се категоришу, увид у одговарајућу
документацију, као и пружање техничке помоћи
Комисији.
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Записник се саставља у присуству подносиоца
захтева или пуномоћника подносиоца захтева, у два
истоветна примерка од којих један остаје подносиоцу
захтева или пуномоћнику подносиоца захтева.
Записник потписују председник и чланови
Комисије, односно њихови заменици у случају
одсутности председника и чланова Комисије и
подносилац захтева или пуномоћник подносиоца захтева.
На основу утврђеног чињеничног стања
Комисија даје предлог секретаријату надлежном за
послове туризма за разврставање објекта у категорију за
коју испуњава услове, а у складу са правилником
министарства надлежног за туризам којим се уређују
стандарди прописани за категоризацију угоститељских
објеката за смештај.
V РЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ
Члан 10.
Категорија угоститељског објекта одеђује се
решењем секретаријата надлежног за послове туризма,
на предлог Комисије, са роком важности од три године.
Против решења из става 1. овог члана може се
изјавити жалба министарству надлежном за туризам, у
року од 15 дана од дана достављања решења.
VI ПРОМЕНА УГОСТИТЕЉА И КАТЕГОРИЈЕ
УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА
Члан 11.
Ако се у року из члана 10. став 1. промени
угоститељ,односно физичко лице, нови угоститељ,
односно физичко лице, је дужно да пре почетка рада у
том угоститељском објекту прибави решење којим се
објекат разврстава у категорији.
Члан 12.
Ако у току периода за који је издато решење о
разврставању угоститељског објекта за смештај у
одређену категорију, угоститељски објекат испуни услове
за вишу категорију или одступи од прописаних стандарда
за категорију која му је одређена, секретаријат надлежан
за послове туризма, на захтев угоститеља, односно
физичког лица, доноси решење о промени категорије, у
складу са законом и правилником министарства
надлежног за туризам којим се уређују стандарди
прописани за категоризацију угоститељских објеката за
смештај.
Поступак промене категорије исти је као и за
њено одређивање.
Угоститељ, односно физичко лице 60 дана пре
истека року утврђеног решењем из члана 10. став 1. овог
члана подноси захтев за поновно одређивање категорије.
VII ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕШЕЊА КОЈИМ
СЕ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ РАЗВРСТАВА
У КАТЕГОРИЈУ
Члан 13.
Решење

којим

се

угоститељски

објекат
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разврстава у категорију престаје да важи :
1. истеком рока за који је донето ;
2. доношењем решења о промени категорије
угоститељског објекта;
3. губитком категорије угоститељског објекта;
4. на захтев угоститеља, односно физичког лица;
5. ако дође до промене угоститеља, односно
физичког лица;
6.
престанком
привредног
друштва,
предузетника, другог правног лица или огранка страног
правног лица услед кога се то правно лице или
предузетник брише из одговарајућег регистра.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
До образовања Комисије из члана 8. овог
правилника Комисија за категоризацију приватног
смештаја за издавање туристима на територији града,
образована решењима Секретаријата за привреду и
економски развој Градске управе града Панчева, број VI19-332-1/2015 од 19.10.2015. године и број VI-19-3321/2015 од 06.11.2015. године наставља са радом у складу
са одредбама овог правилника.
Члан 15.
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града Панчева и одређују корисници средстава за
репрезентацију.
Члан 2.
Средства за репрезентацију планирају се на
годишњем нивоу и обезбеђују у буџету града Панчева и
то:
• у разделу: „Градоначелник“.
Планирање средстава репрезентације врши се у
сарадњи са Агенцијом за јавне набавке.
Планом јавних набавки Градоначелника града
Панчева опредељују се средства за намене из члана 4.
овог правилника.
Члан 3.
Праћење и контролу утрошка средстава за
репрезентацију врши службеник који обавља стручне
послове протокола, Секретаријат за финансије и Агенција
за јавне набавке.
Планирањем
и
праћењем
трошкова
репрезентације обезбеђује се рационално трошење
средстава за ове намене.
II УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Члан 4.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о поступку категоризације приватног
смештаја за издавање туристима и раду објеката
приватног смештаја на територији града Панчева
(,,Службени лист града Панчева“, број 6/10).
Члан 16.

Средства за репрезентацију могу да се користе
за следеће намене:
• Угоститељске услуге које су у непосредној вези
са протоколарним активностима
• Набавку протоколарних и пригодних поклона;
Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ : II-05-06-15/2017-11
Панчево, 23.03.2017.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др.закон) и чланова 54. и
98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Градоначелник града Панчева дана 21. 03. 2017, донео је
ПРАВИЛНИК
о коришћењу средстава за репрезентацију
Градоначелника града Панчева
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и начин
коришћења средстава за репрезентацију Градоначелника

Средства за репрезентацију за угоститељске
услуге могу да се користе за пословни ручак или вечеру,
односно коктел послужење а нарочито поводом:
1. одржавања састанака од посебне важности за
град Панчевo,
2.
организовања
свечаности
поводом
обележавања државних и других празника, као и у
оквиру значајних медијских догађаја, као што су
конференције, потписивање важних докумената и сл,
3. посета страних делегација, посета лица која
имају посебан значај за град Панчево, односно за рад
органа града (извршних органа града и Скупштине града)
и сл.
Средства за репрезентацију за угоститељске
услуге могу се изузетно користити и за плаћање
трошкова хотелског смештаја лица која имају посебан
значај за рад органа града или других званица, односно
учесника који су позвани да присуствују састанцима
везаних за рад органа града, односно свечаностима града,
ако им је пребивалиште, односно место сталног боравка
ван места догађаја на који су позвани и када је то
неопходно за обезбеђење њиховог присуства за време тог
догађаја.
Члан 6.
Средства за репрезентацију за набавку
протоколарних и пригодних поклона могу да се користе у
следећим случајевима:
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1.традиционални протоколарни сусрети између
највиших представника из градова и општина са којима је
успостављена сарадња и партнерских градова,
2. куртоазни сусрети са представницима градова
из земље и иностранства, организацијама и установама са
којима не постоји сарадња,
3.сувенири које Град обезбеђује представницима
културно-уметничких друштава, спортских организација,
удружења, као и појединцима који представљају град на
међуградским и међународним такмичењима
или
сусретима,
4. значајнији поводи и сл.
Члан 7.
Набавку протоколарних и пригодних поклона,
по правилу, организује службеник који обавља стручне
послове протокола и то: у погледу врсте, намене и броја
поклона, као и планираног рока уручивања поклона.
Протоколарни поклони су, по правилу, поклон –
сувенири, а пригодни поклони се поклањају у зависности
од случаја, односно повода за који су намењени.
Службеник који
обавља стручне послове
протокола води евиденцију поклонa, која представља
јединствену листу примљених поклона, у складу са
законом и Правилником о поклонима функционера.
Изузетно, уз одобрење Градоначелника града
Панчева, корисник репрезентације може да набави
појединачни поклон.
Члан 8.
Протоколарне поклоне може да поклања
Градоначелник града Панчева или лице које он овласти да
представља град Панчево.
Члан 9.
Средства за репрезентацију користе се, по
правилу, за намене у земљи, а изузетно и у иностранству.
Средства за репрезентацију за угоститељске
услуге које су у непосредној вези са извршењем
одређеног службеног посла и за набавку протоколарних и
пригодних поклона могу да се користе под условом да је
њихово коришћење одобрено од стране Градоначелника
града Панчева.
III КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА ЗА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Члан 10.
Корисницима средстава за репрезентацију
сматрају се:
1.Градоначелник и заменик Градоначелника
града Панчева;
2. Чланови Градског већа града Панчева,
3. Помоћници Градоначелника града Панчева.
Члан 11.
Рачуне и друга документа који се односе на
коришћење средстава за репрезентацију за угоститељске
услуге које су у непосредној вези са извршењем
одређеног службеног посла и за набавку протоколарних и
пригодних
поклона,
контролише
корисник
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репрезентације и потврђује њихову тачност, које
Градоначелник града Панчева оверава својим потписом,
као лице одговорно за извршење буџета у смислу
прописа којима се регулише буџетски систем.
Члан 12.
Секретаријат за финансије води евиденцију о
утрошеним средствима за репрезентацију на основу
плаћених рачуна и у оквиру тромесечних извештаја о
планираним и извршеним расходима Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа и Градске управе, који се
доставља Градоначелнику града Панчева, приказује и
утрошена средства за репрезентацију.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Даном ступања на снагу овог правилника
престаје да важи Правилник о коришћењу средстава за
репрезентацију број I-01-401-14/2012 од 15.05.2012.
године.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2017-177
Панчево, 21.03.2017.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу члана 58. ст. 3 и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије број
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 71. ст.
2. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Градоначелник града Панчева, дана 06.04. 2017.године,
донео је следеће
РЕШЕЊЕ
о разрешењу помоћника Градоначелника
града Панчева за економски развој —
градски менаџер
I
АЛЕКСАНДАР ФАРКАШ, разрешава се
функције помоћника градоначелника града Панчева за
економски развој – градски менаџер са 06.04.2017.
године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу града
Панчева''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2017-235
Панчево, 06.04.2017.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 30.03.2017.
године, разматрао је Измене и допуну Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и
радних места ЈКП „Хигијена“ Панчево од
29.03.2017.године, те је на основу чланова 44. и 66. Закона
о локалној самоуправи ('"Службени гласник РС'' бр.
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чланова 54.
став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен
текст и 12/16), донеo
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуну
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних места
ЈКП „Хигијена“ Панчево од 29.03.2017.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуну
Правилника
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији послова и радних места ЈКП „Хигијена“
Панчево од 29.03.2017.године, с обзиром да је исти
урађен у складу са Законом о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору
(„Сл.гласник РС“ бр. 68/15 и 81/16-УС), Одлуком 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 РС“ број
101/15, 114/15, 10/16, 22/16 и 45/16) и 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, 22/16 и 38/16).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Хигијена“ Панчево да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исправка, 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и
99/16) и друге прописе, којима је прописано да
корисници јавних средстава не могу заснивати радни
однос са новим лицима ради попуњавања слободних,
односно упражњених радних места до рока утврђеног
законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може се
заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа,
уз
претходно прибављено мишљење
Министарства.
Укупан број запослених на одређено време због
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повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о
делу, уговору о привременим и повременим пословима,
преко омладинске и студентске задруге и лица
ангажованих по другим основама, код корисника јавних
средстава не може бити већи од 10% од укупног броја
запослених.
Изузетно, од претходног става број запослених
на одређено време због повећаног обима посла, лица
ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и
повременим пословима, преко омладинске и студентске
задруге и лица ангажованих по другим основама, код
корисника јавних средстава, може бити већи од 10% од
укупног броја запослених, уз сагласност тела Владе на
предлог надлежног министарства, односно другог
надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ : II-06-020-2/2017-220
Панчево, 30.03.2017.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 12.04.2017.
године, разматрао је Правилник о изменама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Панчево од 7.04.2017.године, те је на основу чланова 44. и
66. Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник
РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и
чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), донеo
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Панчево од 7.04.2017. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Панчево од 7.04.2017.године, с
обзиром да је исти урађен у складу са Законом о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Сл.гласник РС“ бр. 68/15 и 81/16-УС), Одлуком
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 РС“ број
101/15, 114/15, 10/16, 22/16 и 45/16) и Одлуком о
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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, 22/16 и 38/16).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Водовод и канализација“ Панчево да поштује одредбе
Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/14, 68/15др.закон, 103/15 и 99/16) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може се
заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа,
уз
претходно прибављено мишљење
Министарства.
Укупан број запослених на одређено време због
повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о
делу, уговору о привременим и повременим пословима,
преко омладинске и студентске задруге и лица
ангажованих по другим основама, код корисника јавних
средстава не може бити већи од 10% од укупног броја
запослених.
Изузетно, од претходног става број запослених
на одређено време због повећаног обима посла, лица
ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и
повременим пословима, преко омладинске и студентске
задруге и лица ангажованих по другим основама, код
корисника јавних средстава, може бити већи од 10% од
укупног броја запослених, уз сагласност тела Владе на
предлог надлежног министарства, односно другог
надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-2/2017-250
Панчево, 12.04.2017.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов
На основу члана 28. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 13/16 и 30/16исправка), члана 24. Закона о раду ( „Службени гласник
РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука
УС) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен
текст и 12/16), Градоначелник града Панчева, дана
24.03.2017. године, донео је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ДОМУ КУЛТУРЕ ''25. МАЈ'' ДОЛОВО
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама Правилника о систематизацији радних места у
Дому културе „25. Мај“ Долово који је донео директор
Дома културе „25. Мај“ Долово, дана 21. марта 2017.
године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
БРОЈ: II-06-020-2/2017-207
ПАНЧЕВО, 24.03.2017.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу члана 24. Закона о раду („Службени
гласник РС“ број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и
члана 29. Статута Дома културе „25 мај“ Долово
(„Службени лист града Панчева“ број 29/16), Директор
Дома културе „25. мај“ Долово дана 21.03.2017. године
донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ДОМУ
КУЛТУРЕ „25. МАЈ“ ДОЛОВО
Члан 1.
У Правилнику о систематизацији радних места
у Дому културе „25. мај“ Долово („Службени лист града
Панчева“ број 4/16) у члану 5. став 1. тачкa 3. мења се и
гласи:
„3. кинооператер-помоћни радник на пословима
организације културних програма 1 извршилац“.
Члан 2.
У члану 6. тачка 3. мења се и гласи:
„3. кинооператер – помоћни радник на
пословима организације културних програма
УСЛОВИ:
- III степен стручне спреме
- КВ кинооператер
- 1 извршилац
ОПИС ПОСЛОВА
- руковање кинопројекторима и свим уређајима
у кино кабини
- припрема и контрола стања филмске копије,
координација рада у биоскопу
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- текуће одржавање уређаја
- требовање и набавка потрошног материјала и
контрола утрошка у објекту
- стара се о звучној реклами пре почетка
представе
- води документацију о приказивању филмова
- врши пријем и благовремено отпрема филмове
према роковницима
- стара се о реклами филмова путем фотоса и
плаката
- уређује рекламне излоге и друга места
- врши озвучавање просторија приликом разних
културних манифестација које се одржавају у Дому и ван
њега
- помаже при организовању рада фолклорномузичких и других секција
- помаже при вођењу евиденције пријављених
кандидата, наплаћивању месечне надокнаде за обучавање
кандидата, издавању признаница, предавању новца и
признаница благајнику
- помаже при организовању рада народног
оркестра Дома
- помаже при увежбавању са оркестром свих
кореографија за фолклорни ансамбл
- помаже при припремању са оркестром
посебних тачака за наступе на смотрама и фестивалима
- помаже при организовању предавања (из свих
области - по интересовању грађана)
- помаже при организовању позоришних
представа за децу и одрасле
- помаже при организовању концерата забавне,
народне и озбиљне музике
- помаже при организовању ликовних и других
изложби
- одржава хигијену у канцеларијама Дома
- по потреби обавља и друге послове, по налогу
директора“.
Члан 3.
Овај правилник, по добијању сагласности од
стране Градоначелника града Панчева, ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Панчева“.
ДОМ КУЛТУРЕ „25. МАЈ“ ДОЛОВО
Дел. Бр: 26-3 /2017
Датум: 21.03.2017. године

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПОТВРЂИВАЊЕ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА
ПОДИЗАЊУ ПОЉОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.
Образује се Комисија за потврђивање
извршених радова на подизању пољозаштитних појасева
на територији града Панчева у 2017. години (у даљем
тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Зоран Грба, секретар Секретаријата за
пољопривреду, село и рурални развој Градске управе
града Панчева, председник
2. Зорица Репац, члан Градског већа за подручје
села, пољопривреде и руралног развоја, члан
3. Миња Кнежевић, представник Секретаријата
за пољопривреду, село и рурални развој Градске управе
града Панчева, члан
4.
Викторија
Малајмаре,
представник
Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе
града Панчева, члан
5. Илона Апро - Крстић, представник
Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе
града Панчева, члан
6. Данијела Блазовић Мирковић, представник
Секретаријата за финансије Градске управе града
Панчева, члан
7. Бошко Опачић, представник ЈКП “Зеленило“
Панчево, члан.
Председник Комисије сазива састанке и
организује рад Комисије.
Члан 2.
Задатак Комисије је да на основу извршеног
увида у пословне књиге и дневнике који води Јавно
комунално предузеће „Зеленило“ Панчево, а по потреби и
на основу увида у другу одговарајућу документацију, као
и провером стања на терену, потврди извршене радове на
подизању пољозаштитних појасева на територији града
Панчева обављене у 2017. години.
Комисија има задатак да потврђивање радова из
става 1. овог члана врши континуирано сваког месеца до
10 - ог у месецу, за радове извршене у претходном
месецу.
Комисија сачињава месечне извештаје о
извршеним радовима, као и годишњи извештај за 2017.
годину, најкасније до краја јануара 2018. године.

ДИРЕКТОР

Мирослав Првуљ

Градоначелник града Панчева, дана 31.03.2017.
године, разматрао је Предлог Решења о образовању
Комисијe за потврђивање извршених радова на подизању
пољозаштитних појасева на територији града Панчева у
2017. години, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/16 - др. закон) и
чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева“ број 25/2015 пречишћен текст и 12/16), донео следеће
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Члан 3.
Чланови Комисије - представници Градске
управе града Панчева и члан Комисије - представник ЈКП
„Зеленило“ Панчево, обављаће послове из члана 2. овог
Решења ван радног времена и за тај рад припада им нето
накнада по сваком сачињеном месечном извештају о
извршеним радовима, у висини износа пет процената
просечне месечне зараде по запосленом у Републици
Србији.
Члан 4.
за

Стручне и административно-техничке послове
потребе Комисије обавља Секретаријат за
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скупштинске послове, послове градоначелника и
Градског већа и Секретаријат за пољопривреду, село и
рурални развој Градске управе града Панчева.
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:II-06-020-2/2017-232
ПАНЧЕВО, 31.03. 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07, 83/14др. закон и 101/16-др. закон), чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и члана 12.став 2.
Одлуке о остваривању права на суфинансирање
трошкова за вантелесну оплодњу, Градоначелник града
Панчева, дана 30.03.2017. године, донео је следеће
РЕШЕЊЕ
о утврђивању номиналног износа права на
суфинансирање трошкова за вантелесну
оплодњу за 2017. годину
I
Утврђује се номинални износ права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу за 2017.
годину, у износу од 200.000,00 динара (словима:
двестахиљададинара и 00/100).
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2017-221
Панчево, 30.03.2017.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 12. 04. 2017.
године, разматрао је Предлог Решења о измени Решења
о образовању Kомисије за вредновање програма и
пројеката удружења грађана града Панчева чији су
циљеви од јавног интереса, за 2017. годину, те је на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др. закон и
101/16-др. закон) и чланова 54. и 98. став 2 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), донео следеће
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РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА ЧИЈИ СУ
ЦИЉЕВИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, ЗА
2017. ГОДИНУ
I
У Решењу о образовању Kомисије за
вредновање програма и пројеката удружења грађана
града Панчева чији су циљеви од јавног интереса, за
2017. годину број II-06-020-2/2017-78 од 03.02.2017.
године, тачка I мења се и гласи:
„Образује се Комисија за вредновање
програма и пројеката удружења грађана града Панчева
чији су циљеви од јавног интереса, за 2017. годину (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1.Немања Ротар, члан Градског већа задужен
за подручје културе и омладине, председник,
2.Сорин Бољанац, директор Дома културе
Банатско Ново Село, члан,
3.Александра Трајковски Гаврилов, запослена
у Дому омладине Панчево, чланица
За секретара Комисије одређује се
Мирјана Савков, запослена у Секретаријату за јавне
службе и социјална питања Градске управе града
Панчева.“
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2017-251
Панчево, 12. 04. 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 07.04. 2017.
године, разматрао је Предлог за доношење Решења о
образовању Комисије за прикупљање писмених понуда за
задуживање града Панчева на домаћем финансијском
тржишту путем кредита, па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и
чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“, број 25/15 - пречишћен
текст и 12/16), донео следеће
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РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за прикупљање
писмених понуда за задуживање града
Панчева на домаћем финансијском тржишту
путем кредита
Члан 1.

Образује се Комисија за прикупљање писмених
понуда за задуживање града Панчева на домаћем
финансијском тржишту путем кредита (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. Предраг Живковић, дипл. економиста, члан;
2. Марија Ђукановић, дипл. економиста, члан;
3. Ениса Аговић Хоти, дипл. правник, члан;
4. Сања Илић, дипл. економиста, члан;
5. Данијела Јаснић, дипл. менаџер, члан;
6. Злата Живанов Крапеж, дипл. економиста,
члан;
7. Дејан Јовановић, дипл. правник, члан.
Члан 2.
Задаци Комисије из члана 1. овог решења и
рокови за њихово извршење су:
1. Припрема и објављивање Јавног позива за
подношење писмених понуда и документације за учешће
– 3 дана од дана доношења овог решења;
2. Отварање понуда и сачињавање писаног
записника о отварању понуда у року који ће бити одређен
у јавном позиву за достављање понуда.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2017-243
Панчево, 07.04.2017.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 25.04. 2017.
године, разматрао је Предлог за доношење решења о
образовању Комисије за доделу бесповратних средстава
предузетницима, микро и малим правним лицима –
привредним субјектима са територије града Панчева, па
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 др. закон и 101/16 – др. закон) и чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“,
број 25/15 – пречишћен текст и 12/16) донео
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ
ПРАВНИМ ЛИЦИМА – ПРИВРЕДНИМ
СУБЈЕКТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
Образује се Комисија за доделу бесповратних
средстава предузетницима, микро и малим правним
лицима – привредним субјектима са територије града
Панчева (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1. Александар Стевановић, члан Градског већа
града Панчева, задужен за подручје стамбенокомуналних послова и саобраћај, председник
2. Ениса Аговић Хоти, секретар Секретаријата
за финансије, члан
3. Мартин Бајза, помоћник секретара у
Секретаријату за привреду и економски развој Градске
управе града Панчева, члан
4. Марина Кахрић Лазић, саветник у
Секретаријату за привреду и економски развој Градске
управе града Панчева, члан
5. Јелена Анкић, саветник у Агенцији за
имовину Градске управе града Панчева, члан
Послове секретара Комисије обављаће Tања
Темишварац, млађи саветник у Секретаријату за
привреду и економски развој Градске управе града
Панчева
II
Задаци Комисије су да:
- изради Предлог текста јавног конкурса за
доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и
малим правним лицима – привредним субјектима са
територије града Панчева за набавку машина и опреме у
2017. години (у даљем тексту: Јавни конкурс),
- сачини критеријуме за вредновање пријава и
интегрише их у Предлог текста јавног конкурса,
- на Предлог текста јавног конкурса прибави
мишљење Привредног савета града Панчева,
-по прибављеном мишљењу Привредног савета
града Панчева, упути Предлог текста јавног конкурса
градоначелнику града Панчева на прихватање и
расписивање,
- изврши преглед и оцени формалну исправност
пристиглих пријава, те закључком одбаци оне који не
испуњавају формалне услове,
- узме у разматрање пристигле пријаве које
испуњавају формалне услове и сачини листу њиховог
вредновања и рангирања,
- предложи Градоначелнику града Панчева
листу подносиоца пријава чија би се набавка машина и
опреме требало финансирати из буџета града Панчева,
- сачини предлоге уговора између града Панчева
и подносиоца пријава којима су одобрена финансијска
средства по Јавном конкурсу,
- контролише наменско и правовремено
коришћење додељених средстава по Јавном конкурсу,
- припрема и доставља градоначелнику града
Панчева информацију о реализацији одобрених бизнис
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планова са финансијским показатељима,
- у року од 15 дана од дана доделе средстава
подносиоцима пријава којима су одобрена финансијска
средства по Јавном конкурсу, попуни и достави Комисији
за контролу државне помоћи и министарству надлежном
за послове финансија Табелу додељене de minimis
државне помоћи, у складу са Уредбом о правилима за
доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/2010,
100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014),
- сачини евиденцију о додељеној de minimis
државној помоћи по појединачним корисницима de
minimis државне помоћи,
- на писани захтев Комисије за контролу
државне помоћи, припреми и достави све податке и
документа везана за овај Јавни конкурс и
- наложи да се подаци и документа о додељеној
de minimis државној помоћи чувају као архивска грађа у
року од 10 година од дана доделе.
III
Састанке Комисије сазива председник Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
састанку присуствује председник Комисије и најмање два
члана Комисије.
Комисија доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова.
IV
Пре сачињавања листе вредновања и рангирања
пристиглих бизнис планова, сви чланови Комисије су
дужни да дају изјаве о не/постојању сукоба интереса.
У случају постојања сукоба интереса, у смислу
позитивних законских прописа којима се регулише ова
област, члан Комисије ће бити изузет из даљег рада у
Комисији, а на његово место, у својству члана Комисије,
градоначелник града Панчева именоваће друго лице.
V
Стручне и административно-техничке послове
за потребе Комисије обављаће Секретаријат за привреду
и економски развој и Секретаријат за финансије Градске
управе града Панчева.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-2/2017-270
Панчево, 25.04.2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу члана 2. став 1. тачка 21) и члана 12.
став 1. Правилника о заједничким критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким
упутствима за поступање и извештавање интерне
ревизије у јавном сектору (Сл.гласник РС“, број 99/11 и
106/13) а у складу са чланом 82. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 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) и
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одредбама члана 54. став 1. тачка 5) и члана 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 25/15-пречишћен текст и 12/16), на предлог шефа
Службе интерне ревизије града Панчева, Градоначелник
града Панчева дана 30.03.2017.године одобрава
ЕТИЧКИ КОДЕКС ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Увод
Етички кодекс има за циљ да промовише етичку
културу у професији интерне ревизије. За професију
интерне ревизије Етички кодекс је неопходан, будући да
се интерна ревизија заснива на поверењу и објективној
оцени управљања ризицима, контролама и управљања
уопште.
У овом Етичком кодексу дефиниција интерне
ревизије обухвата две основне компоненте:
принципе релевантне за професију и праксу
интерне ревизије;
правила понашања која описују понашање које
се очекује од интерних ревизора.
Ова правила представљају водич за етичко
понашање интерних ревизора и средство помоћу којег се
принципи примењују у пракси.
Примена и спровођење
Етички кодекс се односи на запослене у Служби
интерне ревизије града Панчева у складу са
Међународним стандардима интерне ревизије и
прописима којима се уређује интерна ревизија у
Републици Србији. Непоштовање етичких захтева који су
овде наведени води покретању дисциплинског поступка
против појединаца запослених у интерној ревизији.
Принципи
Од интерних ревизора очекује се да примењују
и поштују следеће принципе:
1. Интегритет
Интерни ревизори кроз свој интегритет стичу
поверење, те тиме обезбеђују основу за поузданост
њиховог суда.
2. Објективност
Интерни ревизори морају да покажу највиши
степен објективности у прикупљању, оцени и
предочавању података везаних за активност, односно
процедуру која је предмет ревизије. Интерни ревизори
пружају уравнотежену оцену свих битних околности без
непотребног утицаја сопствених интереса, односно
утицаја других лица на њихово мишљење.
3. Поверљивост
Интерни ревизори поштују вредност и
власништво података које приме и не обелодањују их без
одговарајућег овлашћења, изузев у случајевима када
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постоји законска обавеза да то учине.
4. Стручност
Интерни ревизори у обављању послова интерне
ревизије примењују неопходно знање, вештине и
искуство.
Правила понашања у смислу Етичког кодекса
1. Интегритет
Интерни ревизори:
свој посао обављају поштено, одговорно и са
дужном пажњом;
поступају у складу са законима и прописима
Републике Србије и податке обелодањују само када се то
захтева законом;
не учествују свесно у незаконитим радњама,
односно не баве се радњама које нарушавају углед
професије интерне ревизије или града Панчева;
поштују и дају допринос законитим и етичким
циљевима града Панчева.
2. Објективност
Интерни ревизори:
не учествују у радњама, односно везама које
могу угрозити или се може сматрати да угрожавају
непристрасност ревизорске оцене. Поменуто учешће
укључује оне радње, односно везе које могу бити у
сукобу са интересима града Панчева. Свако постојање
сукоба интереса предочава се руководиоцу интерне
ревизије. У случају да сукоб интереса постоји код
руководиоца интерне ревизије, он ће га предочити
Градоначелнику града Панчева;
не прихватају поклоне, услуге или било шта што
може угрозити или се може сматрати да угрожава
професионални ревизорски суд;
обелодањују све материјалне чињенице које су
им познате, без чијег обелодањивања би се извештај о
активностима које су предмет ревизије могао погрешно
интерпретирати.
3. Поверљивост
Интерни ревизори:
су опрезни у коришћењу и заштити података
које су прикупили током обављања својих дужности;
податке не користе зарад личне користи,
односно на било који други начин који је противзаконит
или наноси штету законитим и етичким циљевима града
Панчева;
не обелодањују податке неовлашћеним лицима
уколико за то не постоје законски разлози.
4. Стручност
•
•

Интерни ревизори:
раде искључиво на пословима интерне ревизије
за које поседују неопходно знање, вештине и
искуство;
обављају послове интерне ревизије у складу са

•
•
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стандардима и методологијама интерне ревизије
које је утврдила Централна јединица за
хармонизацију Министарства финансија;
су у обавези да стекну неопходне основне
вештине потребне за вршење ревизије на
ефективан и професионалан начин;
Преузимају одговорност за континуирано
усавршавање своје стручности како би квалитет
и ефективност интерне ревизије подигли на
виши ниво.

Број:XVIII-37-01-2/2017
Панчевo, 30.03.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

ШЕФ СЛУЖБЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Биљана Цизлер

На основу члана 2. став1. тачка 22) и члана 17.
став 1. тачка 1) Правилника о заједничким
критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање и
извештавање интерне ревизије у јавном сектору
(Сл.гласник РС“, број 99/11 и 106/13)а у складу са
чланом 82. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“ 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) и одредбама члана 54.
став 1. тачка 5) и члана 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), на предлог шефа Службе
интерне ревизије града Панчева, Градоначелник града
Панчева дана 30.03.2017.године одобрава
ПОВЕЉУ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Повељом интерне ревизије града Панчева (у
даљем тексту: Повеља) одређује се улога, овлашћења и
одговорности функције интерне ревизије у граду
Панчеву.
1. Улога интерне ревизије
Улога
интерне
ревизије
јесте
да
Градоначелнику града Панчева пружи потврду
адекватности система интерних контрола. Интерна
ревизија, кориснику јавних средстава, помаже да
оствари циљеве путем систематичне оцене процеса
управљања ризицима, контрола и управљања уопште,
са циљем да:
 утврди да ли се поштују политике и
процедуре,
 установи усаглашеност са законима
и прописима,
 оцени процедуре за управљање
ризицима,
 процени економичност, ефективност
и ефикасност активности,
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утврди да ли су финансијски и други
подаци тачни и потпуни,
потврди да се средства и
информације адекватно чувају,
се обезбеди тачност, поузданост и
благовременост
важних
финансијских,
управљачких
и
оперативних података.

2. Делокруг рада
Делокруг рада интерне ревизије није
ограничен и укључује све програме, активности и
процедуре корисника јавних средстава. Ту је укључена
и ревизија фондова ЕУ, као и свих осталих ресурса
која су обезбедила друга тела и институције.
Интерна ревизија се у обављању својих
послова бави и економичношћу, ефикасношћу и
ефективношћу активности и то у форми ревизије
система, ревизије резултата, финансијскихревизија и
ревизија усаглашености са прописима. Интерна
ревизија врши консултантске послове на захтев
Градоначелника града Панчева.
3. Независност
Да би интерна ревизија свој посао обављала
ефективно и била сигурна да може слободно да врши
сваку ревизију на најадекватнији начин, неопходно је
да у оквиру корисника јавних средстава функционише
као независна активност.
Независност интерне ревизије обезбеђује се
тиме да:
 интерни ревизор подноси извештаје директно
Градоначелнику града Панчева,
 интерна ревизија има право слободног и
неограниченог приступа свим активностима,
руководиоцима и њиховим запосленим,
евиденцији, имовини и електронским и
другим подацима,
 планира сопствене програме рада на основу
свеобухватне процене ризика,
 интерни ревизор нема одговорност за
руковођење процедурама или активностима
ван интерне ревизије,
 интерном ревизору не може се доделити
обављање било које друге функције и
активности, осим активности интерне
ревизије,
 сви запослени у интерној ревизији су
обавезни да дају изјаву о потенцијалном
сукобу интереса за сваку ревизију коју
овабљају и није им дозвољено да врше
ревизију активности, односно процедуре
уколико су на истој радили током претходних
12 месеци,
4. Дужности руководиоца интерне ревизије
Руководилац интерне ревизије:
 припрема стратешки план рада интерне
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ревизије у складу са циљевима и делокругом
рада који обухвата комплетан скуп
активности корисника јавних средстава и
заснован је на објективном разумевању и
процени ризика са којима се суочава корисник
јавних средстава; стратешки план мора да
буде усаглашен са Градоначелником града
Панчева, који га одобрава;
 на основу стратешког плана рада интерне
ревизије припрема годишњи план рада,
узимајући у обзир питања (проблеме) које
руководство корисника јавних средстава
сматра важним; овај план треба да буде
усаглашен са Градоначелником града
Панчева, који га одобрава;
 обезбеђује да се све ревизије обављају
ефикасно и ефективно и да се остварују
годишњи планови;
 стара се да сви ревизорски налази, закључци
и извештаји буду адекватно и благовремено
поднети Градоначелнику града Панчева;
успоставља и одржава процедуре како би се
осигурало праћење извршења усаглашених
препорука од стране Градоначелника града
Панчева;
 обезбеђује да се примењују методологије и
смерница које је утврдила Централна
јединица за хармонизацију Министарства
финансија.
Наведене дужности обављају се у складу са
Међународним стандардима интерне ревизије,
прописима који уређују интерну ревизију у Републици
Србији и Етичким кодексом.
5. Дужности Градоначелника града Панчева
Градоначелник града Панчева:
 успоставља и одржава интерну ревизију,
 обезбеђује ресурсе за интерну ревизију
(запослени, средства, опрема) који су
неопходни да би испунила своје
дужности,
 обезбеђује независност рада интерне
ревизије, нарочито у погледу права
приступа и извештавања руководиоца
интерне ревизије,
 обезбеђује примену препорука интерне
ревизије и
 доставља годишњи извештај интерне
ревизије Централној јединици за
хармонизацију Министарства финансија
у складу са прописаним роком.
6. Извештавање и комуникација
Руководилац интерне ревизије укључен је у
кључне активности везане за извештавање и
комуникацију:
 са Градоначелником града Панчева и осталим
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члановима вишег руководства разматра,
усаглашава и ажурира стратешки план рада и
годишњи план рада;
припрема извештаје о активностима интерне
ревизије и разматра их са Градоначелником
града Панчева;
припрема и разматра годишњи извештај за
Градоначелника
града
Панчева
о
активностима интерне ревизије који пружа
потврду адекватности (или неадекватности)
система интерних контрола;
организује
повремене
састанке
са
Градоначелником града Панчева на којима се
разматрају
питања
проистекла
из
појединачних ревизија, сумњи у криминалну
радњу, проблема са приступом и друго;
присуствује
редовним
састанцима
руководства

7. Сарадња са другим институцијама
Обавеза интерних ревизора је да сарађују са
Централном
јединицом
за
хармонизацију
Министарства финансија у сврху доследне примене
заједничких критеријума за организовање и
стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интерне ревизије у јавном
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Уставни суд у саставу: председник Весна Илић
Прелић и судије Татјана Бабић, Братислав Ђокић, др
Горан П. Илић, др Драгана Коларић, др Тамаш Корхец (dr.
Korhecz Tamás), др Милан Марковић, Мирослав
Николић, Милан Станић, мр Томислав Стојковић,
Сабахудин Тахировић, др Јован Ћирић, др Милан
Шкулић и др Тијана Шурлан, на основу члана 167. став 1.
тачка 4. Устава Републике Србије, на седници одржаној
16. марта 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
Утврђује се да одредба члана 4. став 1, у делу
који гласи: „Држање више од два пса или две мачке
дозвољено је уколико власник односно држалац прибави
акт надлежног органа о испуњености услова, у складу са
законом.“ Одлуке о држању домаћих животиња на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“, бр. 21/10 и 6/14), није у сагласности са законом.
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Образложење

Поводом поднете иницијативе за покретање
поступка за оцену уставности и законитости Одлуке о
држању домаћих животиња на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“, бр. 21/10 и 6/14),и то
посебно њеног члана 4, Уставни суд је, на седници
одржаној 24. новембра 2016. године, донео Решење IУо257/2015 којим је, у тачки 1. изреке, покренуо поступак за
утврђивање незаконитости одредбе члана 4. став 1, у делу
који гласи: „Држање више од два пса или две мачке
дозвољено је уколико власник односно држалац прибави
акт надлежног органа о испуњености услова, у складу са
законом.“ Одлуке наведене у изреци. Полазећи од
релевантних законских одредаба, Уставни суд је поставио
као спорно питање - да ли је оспореном одредбом члана
4. став 1. Одлуке да власник, односно држалац пса или
мачке може да држи и више од два пса или две мачке у
инидивидуалним стамбеним зградама у стану или
дворишту уколико прибави акт надлежног органа о
испуњености законских услова, Скупштина града
Панчева прописала додатни посебан услов за дозвољено
држање паса и мачака у наведеном броју супротно закону,
имајући у виду да Закон о добробити животиња и Закон о
ветеринарству, осим пасоша за кућне љубимце, не
предвиђају издавање и неког другог документа од стране
државних органа о испуњености законских услова за
држање пса или мачке.
Истим решењем Уставни суд је, у тачки 2.
изреке, сагласно одредби члана 53. став 2. Закона о
Уставном суду („Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11,
18/13-Одлука УС, 40/15-др. закон и 103/15), одбацио
иницијативу за покретање поступка за оцену уставности
и законитости преосталог дела одредбе члана 4. став 1. и
одредбе става 2. истог члана Одлуке јер је утврдио да је
Скупштина града Панчева поступила у границама
овлашћења из члана 20. тачка 26) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14),
када је наведеним одредбама Одлуке ограничила број
паса и мачака који се могу држати у стамбеним зградама
на територији града Панчева. У свом досадашњем раду
Уставни суд се већ бавио тумачењем члана 20. тачка 26)
Закона о локалној самоуправи и установио постојање
права скупштина градова да ограниче број животиња које
се могу држати у власништву на територији конкретне
јединице локалне самоуправе. Релевантне одлуке
Уставног суда IУо-1448/2010 и IУо-275/2011 могу се
погледати на веб-сајту Уставног суда: www.ustavni.sud.rs,
страница „Судска пракса“. У погледу навода у поднетој
иницијативи о повреди чл. 21. и 36. Устава – забрана
дискриминације и права на једнаку заштиту права и на
правно средство, а у контексту позива на јуриспруденцију
Уставног суда, потребно је посебно нагласити значај
поштовања принципа правне сигурности који се састоји у
извесности да ће надлежни суд у битно истоврсним
ситуацијама поступати на исти начин. С тим у вези,
Европски суд за људска права је заузимао ставове и
образлагао наведени принцип, истичући обавезу држава
да тако организују свој правни систем како би се
осигурала једнообразност у одлучивању (погледати
пресуде Европског суда за људска права Beian против
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Румуније, од 6. децембра 2007. године, ст. 36-39, као и
Vrioni и други против Албаније, од 24. марта 2009.
године, став 58.). Одлучивање Уставног суда у складу са
својим претходно креираним ставовима управо је
потврда да Одлуком оспореном у иницијативи није
дошло до повреде људских права дефинисаних у чл. 21. и
36. Устава Републике Србије, како је и одлучено Решењем
IУо-257/2015 од 24. новембра 2016. године донетим у
овом уставносудском предмету.
На Решење Уставног суда o покретању поступка
Скупштина града Панчева је доставила одговор
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове Градске управе града Панчева „као
организационе јединице надлежне за израду нацрта
оспорене Одлуке“. У одговору се истиче: да из оспореног
дела одредбе члана 4. став 1. Одлуке произлази да се
може држати и више од два пса или две мачке уколико се
прибави акт надлежног органа да власник, односно
држалац испуњава услове прописане Законом о
добробити животиња; да су власници станова који држе
животиње у стамбеним зградама дужни да пазе да те
животиње не стварају нечистоћу и не нарушавају ред и
тишину у згради, до чега може доћи уколико се држи
већи број паса и мачака у стану и да је Законом о
добробити животиња прописано да кућни љубимци
морају да имају адекватан смештај „те да је сходно томе
битан број паса, односно мачака који се држе у стану и да
исти могу да се држе у већем броју уз акт надлежног
органа“; да су и држаоци паса и мачака у индивидуалним
стамбеним објектима у обавези да им обезбеде
одговарајући смештај у складу са Законом о добробити
животиња, што они углавном не чине, те да се појављује
велики број напуштених паса и мачака које је потребно
адекватно збринути; да власници, односно држаоци паса
и мачака остварују сва права у складу са законима који
регулишу материју држања и заштите домаћих
животиња, те да се чланом 4. став 1. Одлуке поштују како
њихова права, тако и права осталих грађана који немају
кућне љубимце.
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио
да је оспорену Одлуку о држању домаћих животиња на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“, бр. 21/10 и 6/14) донела Скупштина града
Панчева, 29. октобра 2010. године, на основу, inter alia,
одредаба члана 20. тачка 26) и чл. 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07) и члана 3. став 2. и чл. 54. и 66. Закона о
добробити животиња („Службени гласник РС“, број
41/09). Одредбама члана 1. Одлуке прописано је: да се
овом одлуком као комунална делатност одређује држање,
хватање и поступање са домаћим животињама на
територији града Панчева, као и ближи услови за
држање, добробит и заштиту, хватање, збрињавање и
нешкодљиво уклањање угинулих животиња на
територији града Панчева (став 1.), да се домаћим
животињама у смислу ове одлуке сматрају животиње за
друштво, крупна и ситна стока, живина, голубови и пчеле
(став 2.), да се животињама за друштво у смислу ове
одлуке сматрају пси, мачке и украсне егзотичне птице
(став 3.) и да се одредбе ове одлуке које се не односе на
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број паса и мачака који се могу држати не примењују на
правна и физичка лица која су регистрована за обављање
услуга у узгоју и чувању ових животиња (став 4.).
Сагласно одредбама члана 2. Одлуке, држање животиње
јесте смештај, чување, нега и брига о животињама (став
1.), власник животиње јесте правно или физичко лице,
односно предузетник, које има право чувања, држања,
превоза, коришћења и продаје животиња и које је
одговорно за живот, заштиту здравља и добробит
животиња, у складу са законом (став 2.), држалац
животиња јесте правно или физичко лице, односно
предузетник, које има право чувања, држања, превоза и
коришћења животиња, као и право продаје животиња на
основу писменог одобрења власника и које је одговорно
за живот, заштиту здравља и добробит животиња (став
3.), а кућни љубимац јесте свака животиња која се држи
ради дружења (став 4.).
Одредбама Поглавља II тачка 1. Одлуке (чл. 3.
до 8.) уређено је држање паса и мачака на територији
града Панчева. С тим у вези, одредбама члана 3. Одлуке
прописано је: да је власник, односно држалац пса и мачке
дужан да се о животињама за друштво брине, да их
негује, храни, обезбеди им потребне санитарнохигијенске услове, редовну вакцинацију против беснила
и лечење (став 1.), да је власник, односно држалац пса
дужан да изврши упис и регистрацију пса на начин
прописан законом (став 2.), да је власник, односно
држалац пса дужан да пса старијег од четири месеца
пријави надлежној ветеринарској служби ради
регистрације (став 3.), да је власник, односно држалац пса
дужан да изврши обележавање (микрочиповање) пса у
складу са посебним прописима о обележавању паса и
вођењу евиденције о обележеним псима (став 4.) и да се
пас који се држи као кућни љубимац, а који може
представљати опасност за околину (у даљем тексту:
опасан пас) може држати под условима прописаним у
важећим законским прописима (став 5.).
Одредбом члана 4. став 1. Одлуке прописано је
да се у индивидуалним стамбеним зградама у стану или
дворишту могу држати два пса и две мачке, а истом
одредбом овог члана Одлуке је, у оспореном делу,
прописано да је држање више од два пса или две мачке
дозвољено уколико власник, односно држалац прибави
акт надлежног органа о испуњености услова, у складу са
законом.
Законом о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 101/16) прописано је: да
општина, преко својих органа, у складу с Уставом и
законом, уређује и организује вршење послова у вези са
држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња
(члан 20. тачка 26)) и да се одредбе овог закона које се
односе на општину, примењују и на град, ако овим
законом није друкчије одређено (члан 23. став 4.).
Законом о добробити животиња („Службени
гласник РС“, број 41/09) уређује се добробит животиња,
права, обавезе и одговорности правних и физичких лица,
односно предузетника, за добробит животиња, поступање
са животињама и заштита животиња од злостављања,
заштита добробити животиња при лишавању живота,
држању, узгоју, промету, превозу, клању и спровођењу
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огледа на животињама, као и друга питања од значаја за
заштиту добробити животиња (члан 1.). Добробит
животиња, која се уређује овим законом, односи се на
животиње које могу да осете бол, патњу, страх и стрес, и
то нарочито на, поред осталог, кућне љубимце (члан 2.
став 1. тачка 5)). Сагласно одредбама члана 5. Закона,
добробит животиња јесте обезбеђивање услова у којима
животиња може да остварује своје физиолошке и друге
потребе својствене врсти, као што су исхрана и напајање,
простор за смештај, физичка, психичка и термичка
удобност, сигурност, испољавање основних облика
понашања, социјални контакт са животињама исте врсте,
одсуство непријатних искустава као што су бол, патња,
страх, стрес, болест и повреде (тачка 4)); домаћа
животиња јесте животиња коју је човек одомаћио и чији
опстанак зависи од непосредне бриге човека (тачка 9));
држање животиње је смештај, чување, нега и брига о
животињама, осим репродукције (тачка 11)); кућни
љубимци су животиње чији опстанак зависи непосредно
од човека и које се држе и репродукују у производне
сврхе (тачка 14)), односно кућни љубимац је свака
животиња која се држи ради дружења (тачка 26)). Према
једном од правила опште заштите добробити животиња
које је прописано одредбом члана 6. став 1. Закона, право
да држе и узгајају животиње имају правно и физичко
лице, односно предузетник, који испуњавају услове за
држање и узгој животиња у складу са овим законом.
Одредбе Поглавља III тачка 9. Закона садрже
правила у вези са посебном заштитом добробити кућних
љубимаца. С тим у вези, поред осталог, прописано је: да
је власник, односно држалац кућног љубимца дужан да
обезбеди кућном љубимцу бригу, негу и смештај, у
складу са врстом, расом, полом, старошћу, као и
физичким и биолошким специфичностима и потребама у
понашању и здравственим стањем кућног љубимца и да
се пси који се држе као кућни љубимци, а који могу
представљати опасност за околину, морају држати на
начин који прописује министар надлежан за послове
ветеринарства (члан 53.); да се кућни љубимци
обележавају и евидентирају у складу са законом којим се
уређује ветеринарство (члан 55. став 1.); да се кућни
љубимци не смеју држати, репродуковати и користити за:
рад, односно вучу и ношење терета, осим раса паса које
су прилагођене и обучене за ову намену, као и за исхрану,
односно производњу хране, коже, крзна, као и у друге
комерцијалне сврхе, а власник, односно држалац пса не
сме држати пса стално везаног на ланцу или на други
сличан начин везаног, осим ако је везан на продужену
водилицу (члан 57.).
Законом о ветеринарству („Службени гласник
РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) уређује се заштита и
унапређење здравља и добробити животиња, утврђују се
заразне болести животиња и мере за спречавање појаве,
откривање, спречавање ширења, сузбијања и
искорењивања заразних болести животиња и болести које
се са животиња могу пренети на људе, ветеринарскосанитарна контрола и услови за производњу и промет
животиња, производа животињског порекла, хране
животињског порекла, хране за животиње, као и услови
за обављање ветеринарске делатности (члан 1.). Законом
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је такође прописано да је обележавање и регистрација
животиња поступак означавања животиња на трајан
начин ради идентификације, регистрације и прикупљања
свих података у јединствени информациони систем (члан
3. тачка 33)) и да су власници и држаоци животиња
дужни да обележе и региструју животиње, у складу са
овим законом (члан 6. тачка 7)). Одредбама члана 84.
Закона прописано је обавезно обележавање и
регистрација говеда, свиња, оваца, коза и копитара на
територији Републике Србије, као и обавезна
регистрација података о њиховом обележавању и
кретању у Централну базу података о обележавању
животиња (став 1.) и да се систем обележавања и
регистрације животиња састоји, поред осталог, од пасоша
или другог идентификационог документа (став 2. тачка
3)). Сагласно одредбама члана 84. ст. 5. и 6. Закона, за
прописивање обавезе обележавања и регистрације и
других врста животиња и ближе прописивање начина
обележавања и регистрације животиња из ст. 1. и 5. овог
члана овлашћен је министар надлежан за послове
ветеринарства који је, у том смислу, донео Правилник о
начину обележавања и регистрације паса и мачака
(„Службени гласник РС“, број 23/12). Према одредбама
члана 87. Закона, идентификациони документ је пасош
који мора да прати, поред осталог, псе и мачке од рођења
до смрти (став 1.) и који издаје министарство
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
(став 2.).
У разматрању законитости оспореног дела
одредбе члана 4. став 1. Одлуке, Уставни суд је пошао од
овлашћења јединице локалне самоуправе из одредбе
члана 20. тачка 26) Закона о локалној самоуправи којом је
прописано да општина, преко својих органа, у складу с
Уставом и законом, уређује и организује вршење послова
у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних
животиња. Наведено овлашћење општине, односно града
као јединице локалне самоуправе, садржи, према
схватању Уставног суда, и овлашћење да скупштина
града својим актом ближе утврди услове за држање и
заштиту домаћих животиња. С тим у вези, Уставни суд
сматра да је цитираним одредбама Закона о добробити
животиња, јасно стипулисана обавеза власника, односно
држаоца животиње, да је обележи и евидентира у складу
са одредбама Закона о ветеринарству. Извршено
обележавање и регистрација паса и мачака се, у смислу
одредаба члана 84. став 2. тачка 3) и члана 87. став 1.
Закона о ветеринарству, документује пасошем за кућне
љубимце који издаје министарство надлежно за послове
пољопривреде и ветеринарства и који служи за
идентификацију животиње. Поред овог документа, Закон
о добробити животиња и Закон о ветеринарству не
прописују издавање још неког акта од стране државног
органа, нити пак неког додатног акта о испуњености
услова за држање паса и мачака.
Разматрајући законитост оспореног дела
одредбе члана 4. став 1. Одлуке Скупштине града
Панчева, Уставни суд је пошао од тога да су одредбама
члана 3. Одлуке поновљене обавезе власника, односно
држалаца животиња, конкретно паса и мачака, које су, као
опште обавезе, прописане одговарајућим законима.

Страна 19 - Број 07

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Обавеза власника, односно држалаца је да о животињама
брине, да их негује и храни, да им обезбеди потребне
хигијенско-санитарне услове, да их редовно вакцинише,
да изврши упис и регистрацију пса на начин прописан
законом, да пса старијег од четири месеца пријави
надлежној ветеринарској служби ради регистрације, да
изврши обележавање, односно микрочиповање пса, у
складу са посебним прописима о обележавању паса и
вођењу евиденције о обележеним псима. Чланом 3.
Одлуке прописано је да се пас који се држи као кућни
љубимац, а који представља опасност за околину (тзв.
опасан пас), може држати под условима прописаним у
важећим законским прописима. Дакле, законом
предвиђене обавезе власника, односно држалаца
животиња, као и услови за држање опасног пса не зависе
од броја животиња које неко држи, већ се једнако односе
на све власнике, односно држаоце животиња, и то у
односу на сваку појединачну животињу. Посебан правни
режим, додатне обавезе и услови који треба да буду
испуњени, предвиђени су за власнике, односно држаоце
азила за животиње и одгајивачнице.
Са друге стране, Уставни суд је имао у виду да
је, сагласно члану 20. тачка 26) Закона о локалној
самоуправи, једна од изворних надлежности јединица
локалне самоуправе да уређује и организује вршење
послова у вези са држањем домаћих и егзотичних
животиња, при чему ову, као и све друге изворне
надлежности, јединица локалне самоуправе врши у
складу са Уставом и законом. Из наведеног, по оцени
Уставног суда, следи да је у границама законских
овлашћења јединице локалне самоуправе да, уређујући
питање држања домаћих животиња које се у одређеном
простору могу држати, и то под условима и на начин
прописан релевантним законима, одреди врсту и број
ових животиња које могу да се држе. Како из Закона о
добробити животиња и Закона о ветеринарству, а чије су
одредбе, заправо, преузете чланом 3. Одлуке, произлази
да су надлежности одговарајућих органа прописане само
за поступак уписа, регистрације, обележавања и
вакцинације животиња коме подлеже свака животиња, а
да су посебни услови прописани само за држање тзв.
опасног пса, и то сваког опасног пса, Уставни суд је
оценио да оспорени део одредбе члана 4. став 1. Одлуке,
којим се даје могућност држања већег броја паса и мачака
од претходно прописаног, уколико њихов власник,
односно држалац прибави акт надлежног органа о
испуњености законских услова, суштински правно није
могућ. Ово из разлога што ниједан закон такве услове не
прописује, па тако и не предвиђа надлежност било ког
органа за доношење акта којим би се њихова испуњеност
ценила. Стога је Уставни суд утврдио да је Скупштина
града Панчева у оспореном делу одредбе члана 4. став 1.
Одлуке изашла изван законског начина уређивања
питања држања паса и мачака, због чега је у овом делу
спорна одредба несагласна са законом, имајући у виду да
је њоме предвиђена обавеза за власнике и држаоце паса и
мачака коју је немогуће испунити – Impossibilium nulla
obligatio est. Сагласно изнетом, Уставни суд је утврдио да
одредба члана 4. став 1, у делу који гласи: „Држање више
од два пса или две мачке дозвољено је уколико власник
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односно држалац прибави акт надлежног органа о
испуњености услова, у складу са законом.“ Одлуке о
држању домаћих животиња на територији града Панчева
није у сагласности са законом.
Полазећи од изложеног, на основу одредаба
члана 42б став 1. тачка 1) и члана 45. тачка 4) Закона о
Уставном суду, Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава Републике
Србије, одредба члана 4. став 1, у делу који гласи:
„Држање више од два пса или две мачке дозвољено је
уколико власник односно држалац прибави акт
надлежног органа о испуњености услова, у складу са
законом.“ Одлуке наведене у изреци, престаје да важи
даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Република Србија
УСТАВНИ СУД
Број: IУо-257/2015
18.04.2017. године
Београд
ПРЕДСЕДНИК УСТАВНОГ СУДА
Весна Илић Прелић

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14,
96/15-др. закон и 9/16-одлука УС), члана 32. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 38/16), члана 22.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст и
12/16), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист
СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број
30/10 и 18/16), доноси
РЕШЕЊЕ
I Одређује се измештање физичке препреке за
успоравање саобраћаја и пратеће саобраћајне
сигнализације, који се налазе у улици Скадарска у зони
кућног броја 32 у насељеном месту Панчево. Поменуту
физичку препреку и пратећу саобраћајну сигнализацију
преместити у улицу Скадарска између кућних бројева 36
и 38.
За спровођење утврђеног режима саобраћаја из
тачке I, мора се израдити саобраћајни пројекат и на путу
поставити саобраћајна сигнализација према пројекту.
Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева
издаје сагласност да је пројекат израђен у складу са
утврђеним режимом саобраћаја.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, премештањем физичке
препреке и одговарајуће саобраћајне сигнализације и
постављањем истих у складу са Правилником о
саобраћајној сигнализацији, Правилником о техничким
средствима за успоравање саобраћаја на путу,
Стандардом и Саобраћајним пројектом на који Агенција
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за саобраћај Градске управе града Панчева издаје
сагласност;
Рок за извршење овог решења је 13.04.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2017-3
ПАНЧЕВО, 13.03.2017. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14,
96/15-др. закон и 9/16-одлука УС), члана 32. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 38/16), члана 22.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст и
12/16), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист
СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број
30/10 и 18/16), доноси
РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево, у зони укрштања
железничке пруге бр. 46: Београд Дунав – Панчево
Главна станица – Зрењанин – Кикинда – државна граница
у км 18+100 и локалног пута (улице) у зони касарне
„Растко Немањић“ (Распутница 2а),
одређује се
постављање саобраћајних знакова:
II-2 „обавезно заустављање“ и I-34 „Андрејин
крст“, на заједничком стубу, непосредно испред прелаза
пута преко железничке пруге у нивоу, у оба смера; знак I34 поставити изнад знака II-2.
- I-35 „приближавање прелазу пута преко
железничке пруге“, на 240m(знак са три косе траке),
160m(знак са две косе траке) и 80m(знак са једном косом
траком) испред места укрштања пута и железничке пруге
у нивоу (у оба смера). Нижа страна косих трака је ближе
коловозу.
- I-33 „прелаз пута преко железничке пруге без
браника или полубраника“, на 240m испред места
укрштања пута и железничке пруге у нивоу, изнад знака
I-35 (знака са три косе траке) на заједничком стубу (у оба
смера).
Постојеће саобраћајне знакове који се налазе на
путу у зони наиласка на железничку пругу у нивоу,
уклонити.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, постављањем
одговарајућих саобраћајних знакова на путу и уклањањем
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постојећих знакова, у складу са Правилником о
саобраћајној сигнализацији, стандардом и Саобраћајним
пројектом на који Агенција за саобраћај Градске управе
града Панчева издаје сагласност;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације;
- да уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 18.05.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2017-10
ПАНЧЕВО, 18.04.2017. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић дипл. инж. Саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14,
96/15-др. закон и 9/16-одлука УС), члана 11. став 2. и
члана 32. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
38/16), члана 22. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 13/14 – пречишћен
текст и 12/16), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени
лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“
број 30/10 и 18/16), доноси
РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Војвођански булевар, у зони улаза/излаза за теретна
моторна возила БС „Гаспром-Плинара“, одређује се:
- постављање комуналне опреме (стубића) у
циљу заштите пешака и спречавања кретања возила
преко постојећег пешачког прелаза и прилазне пешачке
стазе;
- уклањање постојећег саобраћајног знака II-3 и
пратеће допунске табле, и постављање саобраћајног
знака II-7 „забрана саобраћаја за теретна возила“ са
допунском таблом IV-5 „Осим за снабдевање“.
II У насељеном месту Панчево, на бочним
прилазима улици Војвођански булевар, у зони
улаза/излаза за теретна моторна возила БС „ГаспромПлинара“, одређује се постављање саобраћајних знакова
„обавезан смер“ II-43.1 и II-43.2, уз допунске табле IV-6
са симболом теретног возила и натписом „Осим за
снабдевање“.
III У насељеном месту Панчево у улици
Војвођански булевар у зони излаза са БС „ГаспромПлинара“, одређује се обележавање разделне
неиспрекидане уздужне линије на коловозу.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
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изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
ставова I, II и III диспозитива овог решења, постављањем
стубића, постављањем и уклањањем одговарајућих
саобраћајних знакова и допунских табли и обележавањем
одговарајуће уздужне ознаке на путу, у складу са
Правилником о саобраћајној сигнализацији, стандардом
и Саобраћајним пројектом на који Агенција за саобраћај
Градске управе града Панчева издаје сагласност;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације;
- да уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 03.05.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2017-9
ПАНЧЕВО, 31.03.2017. године

28. Април 2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2017-8
ПАНЧЕВО 28.03.2017. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић дипл. инж саобраћај

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14,
96/15-др. закон и 9/16-одлука УС), члана 32. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 38/16), члана 22.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст и
12/16), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист
СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број
30/10 и 18/16), доноси
РЕШЕЊЕ

ДИРЕКТОР

Петар Живковић дипл. инж. Саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14,
96/15-др. Закон и 9/16 одлука УС), чланова 11. став 2. и
32. Одлуке о уређењу саобраћаја („Службени лист града
Панчева“ број 38/16), члана 22. Одлуке о Градској управи
града Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
13/14 – пречишћен текст и 12/16), чланова 113, 192. и 196.
ЗУП-а („Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и
„Службени гласник РС“ број 30/10 и 18/16), доноси
РЕШЕЊЕ

Одређује се постављање посуда са украсним
биљем (жардињера), са циљем заштите пешака, у
улици Змај Јовиној код кућног броја 2а у насељеном
месту Панчево.
Налаже се Јавном комуналном предузећу
„Зеленило“, Панчево да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
става 1. диспозитива овог решења постављањем посуда
са украсним биљем (жардињера).
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.

I У насељеном месту Панчево на излазу из
пролаза према улица Баваништански пут, код кућног
броја 151, одређује се постављање саобраћајног огледала
IX-6. Саобраћајно огледало поставити тако да учесници у
саобраћају који излазе на улицу Баваништански пут из
поменутог пролаза, могу на време уочити пешаке и
бициклисте.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
става I диспозитива овог решења постављањем
прописане саобраћајне опреме, у складу са Правилником
о саобраћајној сигнализацији и Саобраћајним пројектом
на који Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева издаје сагласност;
- да постављену саобраћајну сигнализацију и
опрему унесе у Катастар саобраћајне сигнализације;
Рок за извршење овог решења је 20.04.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2017-4
ПАНЧЕВО, 20.03.2017. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
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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), члана 32. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 38/16), члана 22.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст и
12/16), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист
СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број
30/10 и 18/16), доноси
РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Старчево у улици
Панчевачки пут (зона раскрснице са улицама Маршала
Тита и Трг неолита), одређује се измештање саобраћајног
знака III-3 „пут са првенством пролаза“ са пратећом
допунском таблом. Поменути саобраћајни знак са
пратећом допунском таблом изместити према раскрсници
са улицом Партизанска.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
става I диспозитива овог решења премештањем
одговарајућег саобраћајног знака и допунске табле и
постављањем истих у складу са Правилником о
саобраћајној сигнализацији, стандардом и Саобраћајним
пројектом на који Агенција за саобраћај Градске управе
града Панчева издаје сагласност;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације;
Рок за извршење овог решења је 12.04.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.

28. Април 2017. године
РЕШЕЊЕ

I У насељеном месту Панчево у улици
Моравска, на прилазном путу за снабдевање трговинског
објекта (прилазни пут „Maxi“ објекту), одређује се
означавање саобраћајне површине на којој је забрањено
заустављање и паркирање, ознаком на путу V-16 и
саобраћајним знаком II-34 „забрана заустављања и
паркирања“ са допунском таблом IV-5 „Осим за
снабдевање“.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
става I диспозитива овог решења, означавањем
одговарајуће ознаке на путу и постављањем
одговарајућег саобраћајног знака са допунском таблом, у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
стандардом и Саобраћајним пројектом на који Агенција
за саобраћај Градске управе града Панчева издаје
сагласност;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације;
Рок за извршење овог решења је 21.04.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2017-6
ПАНЧЕВО, 21.03.2017. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић дипл. инж. Саобраћаја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2017-5
ПАНЧЕВО, 20.03.2017. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14,
96/15-др. закон и 9/16-одлука УС), члана 32. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 38/16), члана 22.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст и
12/16), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист
СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број
30/10 и 18/16), доноси

Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14,
96/15-др. закон и 9/16-одлука УС), члана 32. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 38/16), члана 22.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст и
12/16), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист
СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број
30/10 и 18/16), доноси
РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Војводе
Радомира Путника у зони раскрснице са улицом Милоша
Требињца, одређује се измештање саобраћајног знака III3 „пут са првенством пролаза“ са пратећом допунском
таблом, на одговарајући стуб изнад семафора.
Саобраћајни знак III-6 „пешачки прелаз“ који се тренутно
налази изнад семафора, преместити на одговарући стуб
испред пешачког прелаза на прописној висини.
II У насељеном месту Панчево на раскрсници
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улица Војводе Радомира Путника, Милоша Требињца и
Ослобођења, одређује се постављање саобраћајног знака
III-84 „табла за означавање врха разделног острва“, на
врху разделног острва које се налази у раскрсници. Изнад
знака III-84 на истом стубу, поставити саобраћајни знак II45 „обавезно обилажење с десне стране“.
III У насељеном месту Панчево на раскрсници
улица Војводе Радомира Путника, Милоша Требињца и
Ослобођења, одређује су уклањање постојеће путоказне
табле и постављање новог знака „путоказна табла“ III-206
са два поља, на основи жуте боје. У горњем пољу
путоказне табле (за смер лево) означити одредиште
„Вршац“ и „Vršac“, а у доњем пољу (за смер десно)
означити одредиште „Ковин“ и „Kovin“ (овим
редоследом). Доња ивица путоказне табле мора бити на
растојању од 2,2 m до 2,4 m, мерено од површине пута.
IV У насељеном месту Панчево у улицама
Милоша Требињца и Ослобођења, у зони раскрснице са
улицом Војводе Радомира Путника, одређује се
измештање саобраћајних знакова II-1 „уступање
првенства пролаза“ са пратећом допунском таблом и III-3
„пут са првенством пролаза“ са пратећом допунском
таблом, на одговарајуће стубове изнад семафора.
Саобраћајни знак II-1 „уступање првенства пролаза“ који
се тренутно налази изнад семафора у улици Милоша
Требињца, уклонити. Саобраћајни знак III-6 „пешачки
прелаз“ који се тренутно налази изнад семафора у улици
Ослобођења, преместити на одговарући стуб испред
пешачког прелаза на прописној висини.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
ставова I, II, III и IV диспозитива овог решења,
измештањем и постављањем одговарајућих саобраћајних
знакова и допунских табли, у складу са Правилником о
саобраћајној сигнализацији, стандардом и Саобраћајним
пројектом на који Агенција за саобраћај Градске управе
града Панчева издаје сагласност;
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације;
- да уклоњењу саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 08.05.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2017-7
ПАНЧЕВО, 28.03.2017. године
ДИРЕКТОР

Петар Живковић дипл. инж. саобраћаја

ПРЕДМЕТ: Исправка техничких грешака
У члану 1. Одлуке о изменама Одлуке о
социјалној заштити грађана града Панчева ( ``Службени
лист града Панчева``број 32/16 ) који се односи на члан

28. Април 2017. године

11. Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева (
``Службени лист града Панчева``број 38/15 )
- у ставу 1. погрешно је означен назив``Дом за
одрасла лица са интелектуалним тешкоћама у менталном
развоју «Срце у јабуци» Јабука `` и гласи`` Дом за лица
ометена у менталном развоју «Срце у јабуци» Јабука ``
- у ставу 2. уместо бројева ``2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5 и 2.6``означавају се алинеје ( - )
- брише се број ``2.7`` и речи `` Услуга дневног
боравка обезбеђује се сваког радног дана у току целе
календарске године`` постају став 3.
Стога молимо објављивање исправке наведених
техничких грешака.
Прилог: Одлука о изменама Одлуке о социјалној
заштити
грађана
града
Панчева
( ``Службени лист града Панчева``број 32/16 )
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА
БРОЈ: III- 09/2017
ДАТУМ: 21.04.2017. године
26000 ПАНЧЕВО,Трг краља Петра I брoj 2-4
СЕКРЕТАР
Гордана Николић
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