СЛУЖБЕНИ
СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

ЛИСТ

ПАНЧЕВО, 27. Децембар 2017. ГОДИНЕ

Број 32. ГОДИНА IX

Аконтација претплате 11,038,66

ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 33. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 27 Децембар 2017. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 11.038,66

На основу чланова 76. став 1. и 77. став 3. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
27.12. 2017. године, усваја следећи

КАДРОВСКИ ПЛАН ГРАДСКЕ УПРАВЕ,
ГРАДСКЕ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ
ИНСПЕКЦИЈУ, СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА, ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СТРУЧНЕ
СЛУЖБЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА
ПАНЧЕВА
за 2018. годину
Постојећи број постављених лица, службеника
на положају, службеника и намештеника на дан 18.
децембар 2017. године
• по радним местима

Радна места службеника на положају и службеника у
Градској управи града Панчева
1.

Начелник Градске управе (службеник на положају)

2.
Заменик начелника Градске управе (службеник на
положају)

број извршилаца
1
1

3.

Секретар Градског већа и Градоначелника

1

4.

Секретар Секретаријата за општу управу

1

5.

Помоћник секретара Секретаријата за општу управу

1

6.

Архивар

1

7.

Радно место за ажурирање бирачког списка

1

8.

Радно место за административне послове опште управе

1

9.

Шеф Пријемне канцеларије

1
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2

11. Радно место за пасивну картотеку и интерни пријем и
отпремање поште

2

12. Радно место за административне послове Пријемне
канцеларије

1

13. Радно место за административне послове пружања
правне помоћи грађанима

1

14. Радно место за стручне послове из области личног
статуса грађана

1

15.

Матичар за матично подручје Панчево

1

16.

Заменик матичара I за матично подручје Панчево

1

17.

Заменик матичара II за матично подручје Панчево

4

18.

Матичар за матично подручје Долово

1

19.

Матичар за матично подручје Старчево

1

20.

Матичар за матично подручје Јабука

0

21.

Матичар за матично подручје Омољица

1

22.

Матичар за матично подручје Банатски Брестовац

1

23.

Матичар за матично подручје Иваново

1

24.

Матичар за матично подручје Банатско Ново Село

1

25.

Матичар за матично подручје Качарево

1

26.

Матичар за матично подручје Глогоњ

1

27.

Радно место за послове Скупштине месне заједнице

2

28. Секретар Секретаријата за скупштинске послове,
послове Градоначелника и Градског већа

1

29. Помоћник секретара Секретаријата за скупштинске
послове, послове Градоначелника и Градског већа

1

30. Шеф Одељења за Скупштинске послове и главни и
одговорни уредник „Службеног листа града Панчева“

1

31. Радно место за стручно организационе послове
Скупштине и радних тела Скупштине

1

32.

Радно место за стручне послове протокола

1
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1

34. Радно место за стручно-оперативне послове Скупштине
и радних тела Скупштине

1

35. Радно место за административно- техничке послове
Скупштине и радних тела Скупштине

2

36. Радно место за нормативно-правне послове Градског
већа и радних тела Градског већа

0

37. Радно место за административно техничке послове
Градског већа и радних тела Градског већа

3

38. Радно место за нормативно-правне послове
Градоначелника и радних тела Градоначелника

0

39. Радно место за стручно организационе послове
Градоначелника и радних тела Градоначелника

2

40. Радно место за послове Градоначелника и радних тела
Градоначелника

1

41. Радно место за административне послове
Градоначелника и радних тела Градоначелника

2

42.

Шеф Одељења за одбрану и ванредне ситуације

1

43.

Радно место за послове одбране и ванредних ситуација

0

44.

Оперативни послови из области одбране

1

45. Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална
питања

1

46. Помоћник секретара за економско-финансијске послове
Секретаријата за јавне службе и социјална питања

1

47.

Шеф одељења за правне послове

1

48.

Радно место за опште и правне послове

1

49. Радно место за опште и правне послове и послове
саветника за заштиту права пацијената

1

50. Радно место за послове борачко-инвалидске заштите и
заштите цивилних инвалида рата - основна и допунска заштита

1

51. Радно место за послове у области финансијске подршке
породици са децом

1

52.

Радно место за административне послове јавних служби

1
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53. Радно место за финансијско-аналитичке послове у
области јавних служби, борачко-инвалидске заштите и
финансијске подршке породици са децом

1

54. Радно место за пружање стручне помоћи избеглим и
расељеним лицима и мигрантима

1

55. Радно место за административне послове за потребе
избеглих и расељених лица и миграната

1

56. Радно место за финансијско-књиговодствене послове у
области финансијске подршке породици са децом

1

57.

Шеф Одељења за основно и средње образовање

1

58. Радно место за реализацију пројеката у области
образовања и јавних служби

1

59. Радно место за послове координатора Интерресорне
комисије

1

60. Шеф Одељења за културу, информисање, младе,
цивилни сектор и спорт

1

61. Радно место за послове у области културе и
информисања

1

62. Координатор Канцеларије за младе и рад са
организацијама цивилног друштва

0

63. Шеф Одељења за студијско-аналитичке послове у
области јавних служби

1

64. Радно место за финансијско-књиговодствене послове у
области јавних служби

3

65. Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање,
социјалну и здравствену заштиту

1

66.

Радно место за послове у области дечјег додатка

1

67. Радно место за административне послове у области
јавних служби и социјалних питања

1

68. Радно место за административне послове у области
дечјег додатака

2

69. Радно место за административне послове у области
финансијске подршке породици са децом

2

70.

Секретар Секретаријата за финансије

1
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71.

Помоћник секретара за буџет

1

72.

Радно место за стручне послове буџета

1

73. Радно место за послове буџета, контроле и анализе
пословања јавних предузећа

1

74. Радно место за послове давања сагласности на цене
комуналних услуга

1

75.

Шеф Одељења за трезор

1

76.

Радно место за стручно-оперативне послове трезора

1

77. Радно место за послове трезора – књиговођа
билансиста

1

78.

Радно место за финансијско оперативне послове трезора

1

79.

Благајник

1

80. Радно место за административно техничке послове у
области трезора

1

81.

Шеф Одељења за рачуноводство

1

82.

Радно место за финансијску оперативу

1

83.

Радно место за послове рачуноводства

1

84.

Књиговођа-билансиста рачуноводства

1

85. Радно место за обраду финансијске документације и
књиговођа основних средстава

1

86.

Ликвидатор рачуноводства

1

87.

Радно место за вођење евиденције основних средстава

1

88. Секретар Секретаријата за урбанизам, грађевинске ,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

1

89.

Помоћник секретара за обједињену процедуру

1

90.

Регистратор обједињене процедуре

1

91. Радно место за стручне урбанистичке послове у
поступку спровођења обједињене процедуре

2

92. Радно место за стручне послове линијске и комуналне
инфраструктуре у поступку спровођења обједињене процедуре

2

93.

Радно место за стручне урбанистичке послове у

1
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поступку спровођења обједињене процедуре
94. Радно место за административне послове у поступку
спровођења обједињене процедуре

1

95. Радно место за административне послове у области
обједињене процедуре

1

96. Шеф одсека за грађевинске послове у поступку
обједињене процедуре

1

97. Радно место за грађевинске послове у поступку
обједињене процедуре

2

98. Радно место за стручне послове обрачуна доприноса за
уређивање грађевинског земљишта

1

99. Радно место за послове обрачуна доприноса за
уређивање грађевинског земљишта

1

100. Радно место за послове употребне дозволе у поступку
спровођења обједињене процедуре

1

101. Шеф одељења за легализацију

1

102. Радно место за стручне послове у области легализације

0

103. Радно место за стручне послове контроле техничке
документације

3

104. Радно место за административне послове у поступку
легализације

1

105. Шеф одељења за праћење планске документације и
стамбено-комунлане послове

1

106. Радно место за стручне послове из области израде
планских докумената

1

107. Радно место за послове из области израде планских
докумената

1

108. Шеф одсека за стамбено-комуналне послове

1

109. Радно место за стручне послове издавања дозвола за
постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне
намене

1

110. Радно место на пословима за издавање дозвола за
постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне
намене

2
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0

112. Радно место за стручне послове у области развоја
саобраћаја

1

113. Радно место за нормативно- правне послове из области
саобраћаја

1

114. Радно место за безбедност, планирање и привремени
режим саобраћаја

2

115. Секретар Секретаријата за заштиту животне средине

1

116. Помоћник секретара Секретаријата за заштиту животне
средине

1

117. Радно место за правне послове у области заштите
животне средине

1

118. Радно место за стручне послове праћења стања животне
средине

1

119. Радно место за студијско-аналитичке и управне послове

1

120. Радно место за стручне послове процене утицаја,
планове и програме

1

121. Радно место за стручне послове енергетског менаџера

1

122. Секретар Секретаријата за привреду и економски развој

1

123. Помоћник секретара Секретаријата за привреду и
економски развој

1

124. Радно место за стручне послове из области локалног
економског развоја

1

125. Радно место за стручне послове из области инвестиција

1

126. Радно место за локални акциони план за запошљавање и
подршку привредним и другим субјектима

1

127. Радно место за стручне послове из области туризма

1

128. Шеф Одељења за подршку пројектима

1

129. Радно место за израду пројеката

1

130. Радно место за израду буџета и подршку пројектима

1

131. Радно место за правне послове у области привреде

1
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132. Радно место за административне послове у области
привреде

1

133. Секретар Секретаријата за пољопривреду, село и
рурални развој

0

134. Помоћник секретара Секретаријата за пољопривреду,
село и рурални развој

1

135. Шеф Одељења за пољопривреду, водопривреду и
шумарство

1

136. Радно место за стручне послове у области
пољопривреде

1

137. Радно место за стручне послове у области сточарства

1

138. Радно место за нормативно-правне послове из области
пољопривреде, водопривреде и шумарства

1

139. Радно место за стручне послове пољопривредног
земљишта

1

140. Радно место за административне послове за
пољопривредно земљиште

2

141. Радно место за припрему пројеката и планова у домену
развоја села и руралног развоја

1

142. Радно место за подршку у припреми и извршењу
годишњих програма месних заједница у насељеним местима

1

143. Радно место за оперативну подршку МЗ и ЈКП у
насељеним местима

1

144. Секретар Секретаријата за инспекцијске послове

1

145. Помоћник секретара Секретаријата за инспекцијске
послове

1

146. Шеф Одељења – главни комунални инспектор

1

147. Комунални инспектор I

5

148. Комунални инспектор II

5

149. Радно место за стручне послове из комуналне области

2

150. Шеф Одељења – главни саобраћајни инспектор

1

151. Саобраћајни инспектор

5

152. Шеф Одељења – главни грађевински инспектор

1
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153. Грађевински инспектор

2

154. Радно место за стручне послове из грађевинске области

3

155. Шеф Одељења просветне инспекције – просветни
инспектор

0

156. Просветни инспектор

2

157. Шеф Одељења за друге инспекцијске послове

1

158. Инспектор за заштиту животне средине

1

159. Спортски инспектор

1

160. Радно место за управно- правне послове у области
извршења

1

161. Радно место за стручне послове у области извршења

1

162. Извршитељ – комунални контролор

3

163. Радно место за административно техничке послове

1

164. Радно место за административно-оперативне послове

1

165. Секретар Секретаријата за пореску администрацију

1

166. Помоћник секретара Секретаријата за пореску
администрацију

1

167. Теренски инспектор I

1

168. Теренске инспектор II

1

169. Шеф Одељења – инспектор канцеларијске контроле

1

170. Инспектор канцеларијске контроле

4

171. Порески контролор

1

172. Шеф Одељења – инспектор наплате

1

173. Инспектор наплате I

1

174. Инспектор наплате II

1

175. Порески извршитељ

1

176. Радно место за послове пореске евиденције

2
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177. Секретар Службе за управљање људским ресурсима и
заједничке послове
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1

178. Помоћник секретара Службе за управљање људским
ресурсима и заједничке послове

1

179. Радно место за стручне послове управљања људским
ресурсима

1

180. Радно место за стручне послове противпожарне и
других видова заштите запослених

1

181. Радно место за административне послове у области
људских ресурса

1

182. Шеф одељења за нормативно-правне послове и радне
односе

1

183. Радно место за стручне послове из области радних
односа

0

184. Радно место за административне послове из области
радних односа

1

185. Шеф Одељења за информатику

1

186. ИТ администратор

1

187. ИТ администратор за мрежу, софтвер и хардвер

1

188. Радно место за административне послове у вези набавке
и одржавања службених возила

1

189. Секретар Секратаријата за јавне набавке

1

190. Помоћник секретара Секретаријата за јавне набавке

1

191. Службеник за јавне набавке I

1

192. Службеник за јавне набавке II

1

193. Радно место за административне послове из области
јавних набавки

1

194. Секретар Секретаријата за инвестиције

1

195. Помоћник секретара Секретаријата за инвестиције

1

196. Радно место за припрему инвестиција, изградњу и
одржавање објеката у нискоградњи

1
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197. Радно место за стручне послове припреме
инвестиција,изградњу и одржавање објеката у високоградњи

2

198. Радно место за послове у области инвестиција и
одржавања објеката у области електротехнике и јавног
осветљења

1

199. Радно место за послове припреме инвестиција,
изградњу, одржавање објеката у високоградњи

1

200. Радно место за административне послове у области
нискоградње

1

201. Шеф Одељења за опште послове у области инвестиција
и одржавања објеката

1

202. Радно место за правне послове у области инвестиција и
одржавања објеката

1

203. Радно место за финансијско аналитичке послове у
области инвестиција и одржавања објеката

1

204. Радно место за финансијско оперативне послове у
области инвестиција и одржавања објеката

1

205. Секретар Секретаријата за имовину

1

206. Помоћник секретара за управљање јавном својином

1

207. Радно место за стручне послове у области евиденција и
управљања имовином града

1

208. Радно место припреме података за евиденцију имовине

1

209. Радно место за правне послове у области управљања
пословним простором
210. Шеф Одељења за управно правне послове
211. Радно место за стручне послове из области имовинско
правних послова

1
1
2

212. Начелник Комуналне полиције

0

213. Радно место за управно правне послове

1

214. Комунални полицајац I

2

215. Комунални полицајац II

1

216. Комунални полицајац III

6

Укупно

259
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број извршилаца

1. Курир – достављач

1

2. Дактилограф

1

3. Шеф Одељења за техничке и помоћне послове

1

4. Радник на обезбеђењу

1

5. Радник на одржавању

2

6. Телефониста

1

7. Портир

1

8. Возач

2

9. Курир – достављач, у Секретаријату за инвестиције

1

Укупно:

Радна места службеника у Градској служби за
буџетску инспекцију

11

број извршилаца

1. Шеф Градске службе за буџетску инспекцију

1

2. Буџетски инспектор

1
Укупно:

Радна места службеника у Служби интерне ревизије

2

број
извршилаца
1

1. Шеф Службе интерне ревизије

0

2. Интерни ревизор
Укупно:
Радна места постављених лица и службеника у
Градском правобранилаштву

1
број
извршилаца
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2. Градски правобранилац (постављено лице)

1

3. Заменик градског правобраниоца

2

4. Радно место за административно-техничке послове

1

Укупно:

Радна места намештеника у Градском правобранилаштву
1.

4

број извршилаца
1

Оператер – дактилограф
Укупно:

Радна места службеника у Стручној служби
Заштитника грађана

1

број
извршилаца

1. Сарадник за оперативне послове

1

2. Радно место за административно-техничке послове

1

Укупно:

2

1. по звањима
Звања службеника на положају, службеника и
намештеника у Градској управи

број извршилаца

Службеник на положају- I група

1

Службеник на положају- II група

1

самостални саветник

57

саветник

81

млађи саветник

18

сарадник

26

млађи сарадник

5

виши референт

68

референт

1

млађи референт

1
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11

Укупно:

Звања службеника и намештеника у Градској служби за
буџетску инспекцију

270

број извршилаца

самостални саветник

1

саветник

1
Укупно:

Звања службеника и намештеника у Служби интерне
ревизије

2

број извршилаца

самостални саветник

1

саветник

0
Укупно:

Звања постављених лица, службеника и намештеника у
Градском правобранилаштву

1

број извршилаца

Постављено лице

3

виши референт

1

намештеник

1
Укупно:

Звања службеника и намештеника у Стручној служби
заштитника грађана

5

број извршилаца

сарадник

1

виши референт

1
Укупно:

2
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2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у
2018. години за коју се доноси Кадровски план
Звања службеника и намештеника у Градској управи:

број извршилаца

самостални саветник

4

саветник

6

млађи саветник

2

сарадник

1

млађи сарадник

0

виши референт

1

референт

0

млађи референт

0

намештеник

0
Укупно:

Звања службеника и намештеника у Служби интерне
ревизије:

14

број извршилаца

самостални саветник

0

саветник

1
Укупно:

1

3) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у
Кабинету градоначелника:
Висина стручне спреме

Број извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

2

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

1

средња стручна спрема

1
Укупно:

4
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4) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због
повећања обима посла
Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због
повећања обима посла у Градској управи:
Висина стручне спреме

Број извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

23

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

2

средња стручна спрема

2
Укупно:

У Градској управи града Панчева радни
однос мирује за (4) четири службеника у звању
саветника, који нису приказани у постојећем броју,
али су приказани у планираном броју.
Овај кадровски план ће се објавити у
Службеном листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. тачка 15. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 , 83/14-др.закон и 101/16 ),чланoва 33.,34.,36. и
37. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“,
број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15) и чланова 39. и 98.
став 1. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева”, број 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
27.12. 2017.године, доноси

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

У Одлуци о задуживању града Панчева за
финансирање капиталних инвестиционих расхода
(„Службени лист града Панчева“, број 4/16 , 20/16 ,
30/16, 32/16, 38/16,13/17 и 29/17) члан 2. Одлуке
мења се и гласи :

27

„Реализација
капиталних
инвестиција
планирана је код корисника буџетских средстава и то:
Градска управа града Панчева, која нема
право на одбитак претходног пореза ;
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева “Панчево, које нема право на
одбитак претходног пореза ;
Дом здравља Панчево који нема право на
одбитак претходног пореза ;
Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Панчево;
Јавно комунално предузеће за уређење и
одржавање спортских терена и објеката „Младост“
Панчево;
Јавно комунално предузеће “Зеленило“
Панчево;
Јавно комунално предузеће „Хигијена“
Панчево ;
Јавно комунално предузеће за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“са потпуном одговорношћу
и
Јавно комунално предузеће „БНС“Банатско
Ново Село.
Средства из члана 1. ове одлуке планирана су
за финансирање капиталних инвестиција у оквиру
следећих програма:
ПРОГРАМ 1 –СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1. Израда техничке документације за
уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.33
"Америчке зграде" до 800.000 динара са ПДВ-ом
2. Израда техничке документације за уређење
дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву
до 1.000.000 динара са ПДВ-ом
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3. Израда техничке документације за уређење
дворишта у улици др Светислава
Касапиновића
бр.24 у Панчеву до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
4. Обезбеђивање земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Банијске у Панчеву до 9.256.000 динара
5. Обезбеђивање земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Македонске у Панчеву до 1.875.000 динара
6. Обезбеђивање земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у састав улице
Стевана Сремца у Панчеву до 2.256.000 динара
7. Плато Дома омладине Панчево - Израда
техничке документације и извођење радова на
уређењу платоа до 1.007.515 динара са ПДВ-ом
8. Инвестиционо одржавање дела пешачке
зоне око зграде Градске управе са пратећом
документацијом до 14.247.426 динара са ПДВ-ом
9. Пројектно техничка документација за
инфраструктурно опремање Северне индустријске
зоне до 2.573.520 динара са ПДВ-ом
10. Експропријација катастарских парцела за
потребе изградње приступне саобраћајнице за нову
градску депонију до 5.014.800 динара са ПДВ-ом +
11. Инфраструктурно опремање Северне
индустријске зоне у Панчеву до 3.230.779 динара са
ПДВ-ом
12. МЗ Старчево-Израда пројекта уређењаТрг
Неолита, III фаза до 566.000 динара са ПДВ-ом
13. Израда техничке документације за
извођење радова на уређењу централног градског
језгра до 2.000.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

14. Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи еко – чесме до
4.200.000 динара са ПДВ-ом
15. Изградња кишне канализације на
раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше
Пијаде са израдом техничке документације до
5.096.500 динара са ПДВ-ом
16. Израда техничке документације и
изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде
од броја 106 до 116 до 8.000.000 динара са ПДВ-ом
17. Израда техничке документације за
изградњу кишне канализације у улици Добровољачка
до 1.100.000 динара са ПДВ-ом
18. Изградња градског фекалног колектора од
Луке Дунав до Северне индустријаске зоне са
реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фазадо 44.881.572 динара
19. Наставак изградње фекалне канализације
у Омољици до 13.000.000 динара са ПДВ-ом
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20. Наставак изградње канализационе мреже
у насељу Јабука у Панчеву до 4.754.200 динара без
ПДВ-а
21. Наставак изградње канализационе мреже
у насељу Иваново у Панчеву до 4.855.600 динара без
ПДВ-а
22. Изградња паркинг простора код Матице
Словачке - са израдом техничке документације до
800.000 динара са ПДВ-ом
23. Изградња паркинг простора испред МЗ
Војловица са израдом техничке документације до
1.150.000 динара са ПДВ-ом
24. Периодично одржавање дела Гробљанске
улице - паркинг испред гробља у Иванову до 861.207
динара са ПДВ-ом
25. Пијаца у Јабуци - Израда техничке
документације и извођење радова на реконструкцији
настрешнице до 2.400.000 динара са ПДВ-ом
26. Пијаца у Глогоњу - Израда техничке
документације и извођење радова на постављању
настрешице до 1.700.000 динара са ПДВ-ом
27. Банатско Ново Село-Извођење радова на
изградњи капеле на источном гробљу до 16.750.000 са
ПДВ-ом
28. Извођење радова – Пројекат јавног
осветљења државног пута I Б реда бр.10 у улици
Новосељански пут, пролаз кроз Панчево до 8.000.000
са ПДВ-ом
29. Израда техничке документације и
реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж
до 2.250.000 динара са ПДВ-ом
30.Инвестиционо одржавање капеле у
Војловици до 477.470 динара са ПДВ-ом
31. Извођење радова на изградњи
саобраћајних површина и партерном уређењу око
капеле у Глогоњу са израдом техничке документације
до 2.700.000 динара са ПДВ-ом
32. Наставак радова на проширењу Новог
гробља до 30.000.000 динара са ПДВ-ом
33. Израда генералног пројекта одвођења
атмосферске воде за град Панчево до 4.600.000 динара
са ПДВ-ом
34. Реконструкција - проширење КЦС у
улици Суботичкој до 1.749.270 динара са ПДВ-ом
35. Изградња водовода ПЕ ДН 110 на
катастарским парцелама бр: 123, 13971/2, 13971/3,
13971/13 и 14018/1 К.О. Панчево до 1.476.625 динара
са ПДВ-ом
36. Изградња водоводне мреже у улици
Преспанској и Власинској до 5.500.730 динара са
ПДВ-ом
37. Изградња водоводне мреже у улици
Шарпланинској до 3.500.000 динара са ПДВ-ом
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38. МЗ Глогоњ – Изградња капеле и пратећег
објекта са надстрешницом до 4.384.952 динара са
ПДВ-ом
39.Обезбеђивање дела средстава за купљене
нове аутобусе до 41.341.586 динара
40. Куповина половних аутобуса
до
66.996.444 динара
ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

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

42. СРЦ Стрелиште-Израда техничке
документације за потребе изградње за Цикло – мотел
до 800.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

43. Набавка половних аутосмећара
12.440.000 динара

до

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА
И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

44. Реконструкција саобраћајнице са
инфраструктуром у Улици 7. јула , у Панчеву до
69.776519 динара са ПДВ-ом
45.Изградња саобраћајнице улице 7.нова3.деонице са инфраструктуром (водовод и јавно
осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања
Северне индустријске зоне у Панчеву до 7.240.534
динара са ПДВ-ом
46. Израда техничке документације са
техничком контролом и извођење радова на мосту у
Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету" до 9.200.000
динара са ПДВ-ом
47.Израда техничке документације
на
реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел
на локалном путу Омољица-Иваново до 1.100.000
динара са ПДВ-ом
48.МЗ Иваново-Ојачање коловоза улице
Војвођанске до 2.059.872 динара са ПДВ-ом
49.МЗ Иваново-Периодично одржавање дела
Рибарске улице и дела улице Иво Лоле Рибара до
3.900.000 динара са ПДВ-ом
50.МЗ Иваново-Периодично одржавање дела
Рибарске улице до 2.500.000 динара са ПДВ-ом
51.МЗ Иваново-Уређење саобраћајнице
унутар границе регулације улице Иве Лоле Рибара до
1.550.000 динара са ПДВ-ом
52.Периодично одржавање Скадарске улице пешачка стаза до 4.622.215 динара са ПДВ-ом
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53.Израда техничке документације улице
Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром
до 1.050.000 динара са ПДВ-ом
54. Израда техничке документације улице
Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског
Булевара до 740.000 динара са ПДВ-ом
55. Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи приступног пута за
регионалну депонију у Панчеву до 1.544.000 динара
са ПДВ-ом
56. Периодично одржавање тротоара у
насељеном месту Панчево са израдом техничке
документације до 4.000.000 динара са ПДВ-ом
57. Израда техничке документације за
изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у
Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут
(Панчево-Ковин) до 2.000.000 динара са ПДВ-ом
58. Израда
техничке документације за
реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од
Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву до
1.242.000 динара са ПДВ-ом
59. Изградња пешачке стазе од Охридске
чесме до Спортског центра са израдом техничке
документације износи до 3.710.000 динара са ПДВ-ом
60.Постављање заштитне пешачке ограде на
разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са
израдом техничке документације до 6.000.000 динара
са ПДВ-ом
61.Појачано одржавање улице Бориса
Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске
до 4.339.291 динара са ПДВ-ом
62.Периодично одржавање улице Првомајска
од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву
до 1.496.082 динара са ПДВ-ом
63.Периодично
одржавање
улице
Македонска од улице Радничке до улице Омладинске
у Качареву до 1.337.334 динара са ПДВ-ом
64.Периодично одржавање улице Бориса
Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у
Банатском Новом Селу до 9.505.896 динара са ПДВом
65.Периодично одржавање улице Наделске у
Старчеву до 454.499 динара са ПДВ-ом
66. Периодично одржавање улице Зимске у
Старчеву до 576.249 динара са ПДВ-ом
67.Периодично одржавање улице Михајла
Пупина у Старчеву до 1.659.976 динара са ПДВ-ом
68. Периодично одржавање улице Моше
Пијаде у Банатском Брестовцу до 7.188.861 динара са
ПДВ-ом
69.
Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици Војвођанска у Долову до
7.333.049 динара са ПДВ-ом
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70. Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици ЈНА у Долову до 9.114.506
динара са ПДВ-ом
71.Извођење радова на појачаном одржавању
улице Бегејске у Омољици до 2.541.227 динара са
ПДВ-ом
72. Пројектно - техничка документација за
побољшање укрсног места државног и општинског
пута (Надел- Долово) до 424.800 динара са ПДВ-ом
73. Опрема за објекте код којих је услед већих
оштећења угрожена стабилност објекта и представља
непосредну опасност до 1.700.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

74. Вртић „Славуј“, Котеж 1 - израда
техничке документације и извођење радова на
постављању ограде за потребе вртића до 2.900.000
динара са ПДВ-ом
75.Извођење радова на инвестиционом
одржавању објекта вртић Петар Пан до 5.724.712
динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

76. Инвестиционо одржавање
постојеће
бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ
"Доситеј Обрадовић" у Омољици са израдом техничке
документације и опремање терена до 3.000.000
динара са ПДВ-ом
77.ОШ „Ђура Јакшић“ - Инвестиционо
одржавање санитарних чворова и свлачионица до
1.486.278 динара са ПДВ-ом
78.ОШ „Стевица Јовановић“- Инвестиционо
одржавање до 12.000.000 динара са ПДВ-ом
79. ОШ “Ђура Јакшић“ Панчево инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије
(део школске зграде и комплет на спортској сали ) до
4.200.000 динара са ПДВ-ом
80.ОШ „Братство Јединство“ - Инвестиционо
одржавање челичне кровне конструкције-заштита од
пожара до 1.989.990 динара са ПДВ-ом
81.ОШ
„Јован
Јовановић
Змај“
Инвестиционо одржавање санитарних чворова на
спратовима школе и израда техничке документације и
извођење радова на инсталацијама ПП заштите до
3.700.000 динара са ПДВ-ом
82.ОШ“ Моша Пијаде“ у Иванову Инвестиционо одржавање ограде на парцели 802/2 до
2.023.059 динара са ПДВ-ом
83.ОШ „Ђура Јакшић“ - Израда техничке
документације за реконструкцију дворишта до 400.000
динара са ПДВ-ом
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84.ОШ „Мирослав Мика Антић“Панчево Израда техничке документације и извођење радова до
1.116.672 динара са ПДВ-ом
85.ОШ „Мирослав Мика Антић“Панчево –
Инвестиционо одржавање (замена подова у целом
крилу обекта) до 1.400.000 динара са ПДВ-ом
86.ОШ „Олга Петров“банатски Брестовац –
Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне
столарије до 1.100.000 динара са ПДВ-ом
87.ОШ „4 октобар“Глогоњ – Инвестиционо
одржавање подова у старој и новој школи до 400.000
динара са ПДВ-ом
88. Израда техничке документације до
325.450 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 10- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

89. Машинска школа - Израда техничке
документације за изградњу радионице до 1.100.000
динара са ПДВ-ом
90. Машинска школа
- Инвестиционо
одржавање медијатеке до 2.600.000 динара са ПДВом
91. Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" инвестиционо одржавање санитарних чворова до
2.704.665 динара са ПДВ-ом
92. Машинска школа “Панчево“ Панчево израда техничке документације за потребе
реконструкције/изградње терена за мале спортове до
300.000 динара са ПДВ-ом
93. Економско–трговинска школа „Паја
Маргановић“ Панчево-израда техничке документације
и извођење радова на изградњи противпожарног
степеништа до 300.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

И ДЕЧЈА

94. Одмаралиште на Дивчибарама инвестиционо одржавање до 10.524.882 динара са
ПДВ-ом
95.Дечије одмаралиште на Дивчибарама извођење радова по пројектима за легализацију до
5.500.000 динара са ПДВ-ом
96. Израда техничке документације и
извођење радова на наткривању велике терасе у
одмаралишту на Дивчибарама до 17.000.000 динара
са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

97. Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина Реконструкција и доградња дела
амбуланте до
6.550.000 са ПДВ-ом
98. Амбуланта Качарево - Израда техничке
документације за реконструкцију инсталација
водовода и електроинсталација и техничке
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документације из области заштите од пожара до
400.000 динара са ПДВ-ом
99 Амбуланта Долово - Извођење радова по
пројектној документацији - II фаза до 7.925.026
динара са ПДВ-ом
100. Амбуланта Глогоњ - Инвестиционо
одржавање објекта до 1.446.674 динара са ПДВ-ом
101. Амбуланта „Стрелиште“ - Израда
техничке
документације
за
реконструкцију
електроинсталација до 600.000 динара са ПДВ-ом
102. Амбуланта “Нови Свет“ у Панчеву –
Израда техничке документација и извођење радова на
реконструкцији електроинсталација и изградњи
хидрантске мреже и прикључка за хидрантску мрежу
до 4.900.000 динара са ПДВ-ом
103. Амбуланта у Банатском Брестовцу –
Прикључак водовода и
електроинсталација
(пројектовање, техничка контрола пројеката и
извођење радова) до 1.692.425 динара са ПДВ-ом
104.
Дом
здравља
Панчево-набавка
санитетског возила до 5.493.000 динара са ПДВ-ом
105 .Здравствена амбуланта Долово-Израда
пројекта за потребе легализације објекта и извођење
радова до 250.000 динара са ПДв-ом
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

106. Дворана Аполо - Инвестиционо
одржавање пода до 1.278.578 динара са ПДВ-ом
107. Дом омладине Панчево - Инвестиционо
одржавање објекта до 1.813.623 динара са ПДВ-ом
108. Народни музеј Панчево - Израда
комплетне пројектно техничке документације са
техничком контролом за реконструкцију комплетног
објекта Народног музеја Панчево до 5.358.000 динара
са ПДВ-ом
109. Дом културе Глогоњ – допуна техничке
документације, извођење радова за потребе
озакоњења објекта до 1.750.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

110. Израда техничке документације и
извођење радова на уређењу атлетске стазе са
припадајућом инфраструктуром до 3.500.000 динара
са ПДВ-ом
111.СРЦ Стрелиште - Израда техничке
документације и постављање ограде до 4.000.000
динара са ПДВ-ом
112.СРЦ Стрелиште - Наставак радова на
замени термомашинске опреме и припадајућих
инсталација за потребе градских базена до 3.315.242
динара са ПДВ-ом
113. Набавка, испорука и монтажа терена са
мартинелом и вештачком травом на СРЦ Младост до
1.664.224 динара са ПДВ-ом
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114.СРЦ Стрелиште-Замена термомашинске
опреме и припадајућих инсталација за потребе
градских базена до 2.758.414 динара са ПДВ-ом
115.
Прилагођавање
комплетне
инфраструктуре за постављање „Балон хале“ на
отвореном базену СЦ „Стрелиште“ до 1.676.400
динара са ПДВ-ом
116. Радови на затвореном базену ради
задовољења мере заштите од пожара до 13.000.000
динара без ПДВ-а
117.Извођење радова на Хали спортова
„Стрелиште“ за потребе повећања енергетске
ефикасности до 1.300.000 без ПДВ-а
ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

118. Радови на уградњи термомашинске
опреме у објектима Змај Јовиној 6. и Градској управи
до 1.300.000 динара са ПДВ-ом“.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу
данoм
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-9
Панчево,27.12.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. тачка 15. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), чланoва
33.,34.,36. и 37. Закона о јавном дугу („Службени
гласник РС“ број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15) и
чланова 39. и 98.став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева” број 25/2015пречишћен текст и 12/2016), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 27.12.2017.године,
доноси

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

У Одлуци о задуживању града Панчева за
финансирање капиталних инвестиционих расхода
(„Службени лист града Панчева“, број 2/17 и 13/17)
члан 2. одлуке мења се и гласи :
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Програм 10- Средње образовање и
васп`итање

„Реализација
капиталних
инвестиција
планирана је код корисника буџетских средстава и то:
Градска управа града Панчева
Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Панчево
Јавно комунално предузеће за уређење и
одржавање спортских терена и објеката „Младост“
Панчево
Средства из члана 1. ове одлуке планирана су
за финансирање капиталних инвестиција у оквиру
следећих програма:

10.Економско-трговинска
школа
„Паја
Маргановић“
Панчево
–
израда
техничке
документације и извођење радова на изградњи
противпожарног степеништа, у износу до 350.000
динара са ПДВ-ом
11.Медицинска школа „Стевица Јовановић“
Панчево - израда техничке документације, извођење
радова на санацији рукометног терена и ограде око
терена у износу до 3.500.000 динара са ПДВ-ом

Програм 2- Комуналне делатности

Програм 14 – Развој спорта и омладине

1. Наставак изградње фекалне канализационе
мреже у Омољици у износу до 10.000.000 динара са
ПДВ-ом
2. Изградња фекалне канализационе мреже у
ул.Марка Краљевића у износу до 5.000.000 динара без
ПДВ-а
3. Изградња градског фекалног колектора од
Луке Дунав до Северне индустријске зоне са
реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза
у износу до 234.000.000 динара без ПДВ-а

12. Хала спортова „Багремар“-израда
техничке документације у износу до 2.700.000 динара
са ПДВ.ом

Програм 7- Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

4. Изградња аутобуског стајалишта у МЗ
Качареву у Фискултурној улици у износу до
1.000.000 динара са ПДВ-ом
Програм 9- Основно образовање и
васпитање:

5.ОШ
„Мика
Антић“
Панчево
инвестиционо одржавање (замена подова у целом
крилу објекта) у износу до 6.000.000 динара са ПДВом
6. ОШ „Гоце Делчев“ Јабука - инвестиционо
одржавање санитарних чворова у износу до 1.800.000
динара са ПДВ-ом
7.ОШ „Жарко Зрењанин“ Банатско Ново
Село –израда техничке документације и извођење
радова на реконструкцији котларнице и система у
комплексу школе у износу до 500.000 динара са ПДВом
8.ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије
у износу до 2.200.000 динара са ПДВ-ом
9.ОШ „4.октобар“ Глогоњ - инвестиционо
одржавање подова у старој и новој школи у износу до
2.700.000 динара са ПДВ-ом

Програм 15-Опште услуге локалне
самоуправе

13.Инвестиционо одржавање крова на згради
у ул.Масарикова 1а Панчево, у износу до 3.500.000
динара са ПДВ-ом“.“
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07, 83/14-др.закон
и 101/16-др.закон), члана 3. тачка 1. и члана 4.став 3.
Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС”
бр. 88/11 и 104/16 ), члана 69. тачка 9. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16), члана
33.тачка 12. Одлуке о усклађивању Одлуке о
задржавању права и обавеза оснивача над Јавним
комуналним предузећима која су настала поделом
Јавног комуналног предузећа «Стандард» Панчево са
Законом јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.
15/16) («Службени лист града Панчева» број 6/17пречишћен текст) и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 27.12.2017. године, доноси
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ОДЛУКУ
о поверавању комуналне делатности
производње и дистрибуције воде у
насељеном месту Глогоњ
Члан 1.

Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа «Водовод и канализација» Панчево број 51/3 т.2 од 4.12.2017.године, која се односи на пренос
обављања делатности производње и дистрибуције
воде за насељено место Глогоњ, са Јавног комуналног
предузећа „Глогоњ“ Глогоњ (у даљем тексту: ЈКП
„Глогоњ“ Глогоњ) на Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ Панчево (у даљем тексту:
ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево).
Пренос постојеће водоводне мреже у
насељеном месту Глогоњ на управљање, одржавање и
коришћење за потребе дистрибуције воде за насељено
место Глогоњ са ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ на ЈКП
„Водовод и канализација“ Панчево, извршиће се у
складу са законом.
Скупштина града Панчева поверава ЈКП
„Водовод и канализација“ Панчево обављање
комуналне делатности производње и дистрибуције
воде за насељено место Глогоњ и наплату услуга по
важећој Одлуци о утврђивању цена за воду и отпадну
воду и то: за воду за домаћинства по цени од 54,24
дин/m³ (без ПДВ-а), за воду за привреду по цени од
103,60 дин/m³ (без ПДВ-а) и за воду за кориснике који
обављају послове дефицитарних занатских делатности
по цени од 73,09 дин/m³ (без ПДВ-а).
Промене цена из претходног става
утврђиваће се Одлуком о утврђивању цена за воду и
отпадну воду у складу са законом.
Члан 2.

Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Глогоњ“ Глогоњ од 12.12.2017.године,
којом се уступа комунална делатност снабдевања
водом за пиће становништва насељеног места Глогоњ
ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.
Члан 3.

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

Обавезују се ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево и ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ да сва општа акта
усагласе са овом одлуком у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.

Овa Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 94. став 1. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 2.став
5.Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта („Службени лист града
Панчева“ бр.19/17 ) и чланова 39. и 98.ст.1. Статута
града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној дана 27.12.2017. године, донела
је

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018.
ГОДИНУ
I
Програм уређивања грађевинског земљишта
града Панчева за 2018. годину (у даљем тексту:
Програм) утврђује планиране активности носиоца
реализације активности Програма, на припремању и
опремању грађевинског земљишта.
Носиоци активности на реализацији
Програма су град Панчево путем Секретаријата за
инвестиције Градске управе града Панчева у сарадњи
са Јавним комуналним предузећем „Водовод и
канализација“ Панчево (у даљем тексту ЈКП “Водовод
и канализација“) и Јавним предузећем „Урбанизам“
Панчево.
II
Уређивање грађевинског земљишта обухвата
његово припремање и опремање.
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Припремање
грађевинског
земљишта
обухвата активности истражних радова, израду
геодетских, геолошких и других подлога, израду
урбанистичких планова и урбанистичко-техничке
документације, техничке документације и техничке
контроле, решавање имовинско- правних односа,
расељавање, уклањање објеката, санирање терена и
друге радове у складу са законом.
Опремање грађевинског земљишта обухвата
изградњу и реконструкцију објеката комуналне
инфраструктуре и изградњу и уређење површина
јавне намене.
III
У току 2018. године планира се израда и
усвајање следећих Планова:
- Измене и допуне Плана генералне
регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице)
у насељеном месту Панчево
- Измене и допуне Плана генералне
регулације Проширена Миса са гробљем (Целина 3) у
Панчеву
- План генералне регулације Целина 8Комплекс ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и
НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву
- Измене и допуне Плана генералне
регулације Целина 10 – Потамишје и Градска шума у
насељеном месту Панчево
- Измене и допуне Плана детаљне регулације
„Тесла“ Панчево
- Измене и допуне Плана детаљне регулације
подручја “Мали рит” у Панчеву
- Измене и допуне Плана детаљне регулације
„Градски стадион“ у Панчеву (Зона 2.15)
- Измене и допуне Плана детаљне регулације
комплекса
централног
терминала
система
продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева
- План детаљне регулације дела блока 113
(Котеж 1) у насељеном месту Панчево
- План детаљне регулације дела блока 87
(комунална зона) у насељеном месту Банатско Ново
Село
- План детаљне регулације подручја храстове
шуме — површине специјалне намене у К.О. Долово
- План детаљне регулације за подручје “Стара
Утва” у Панчеву
- Плана детаљне регулације унутрашњег дела
Блока 040 у насељеном месту Панчево
- План детаљне регулације комплекса „Messer
tehnogas“ Панчево
- План детаљне регулације дела Привредне
зоне (блок 118) у насељеном месту Јабука
- План детаљне регулације Лучког подручја
Панчево
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- План детаљне регулације за изградњу
складишта за привремено одлагање опасног отпада на
делу катастарске парцеле 3576 к.о. Војловица
- Урбанистички пројекат за Православну
цркву у Иванову
- Урбанистички пројекат за спортску салу за
бокс у оквиру СРЦ „Стрелиште“ у Панчеву
- Урбанистички пројекат за спортску салу у
Старчеву
- Урбанистички пројекат за
уређење
дворишта у улици др.Светислава Касапиновића бр.24
у Панчеву
Прибављање геодетских подлога, израда
планске документације и стратешких процена утицаја
Плана на животну средину, посебним Одлукама
Скупштине града Панчева, поверене су ЈП
„Урбанизам“ Панчево.
IV
Носиоци активности на изради техничке
документације у зависности од врсте објеката
комуналне инфраструктуре чија се изградња односно
реконструкција планира, су Град Панчево путем
Секретаријата за инвестиције Градске управе града
Панчева ( у даљем тексту: Секретаријат за
инвестиције) и ЈКП “Водовод и канализација“
Панчево.
V
Носилац активности на изградњи и
реконструкцији саобраћајница са припадајућом
инфраструктуром
(изградња
и
одржавање
општинских путева и улица, изградња тротоара и
паркинга, бициклистичких стаза и јавног осветљења)
је Секретаријат за инвестиције.
VI
За остваривање Програма планирају се
средства према изворима прихода и примања:
динара
А)Град Панчево – буџет града
9.808.412,00
Б) Примања од задуживања града
Панчева
302.784.547,00
В) Средства из буџета Аутономне
Покрајине Војводине
51.118.818,00
Г) ЈКП “Водовод и канализацијa“ сопствени приход
74.750.000,00
Д) ЈП „Урбанизам“ Панчевосoпствени приход
1.300.000,00
УКУПНО: 439.761.777,00
VII
Средства из тачке VI распоређују се на:
1.Припремне радове 40.799.800,00 динара
2.Опремање
грађевинског
земљишта
398.961.977,00 динара
УКУПНО: 439.761.777,00 динара
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VIII
Табеларни приказ активности обухваћених
Програмом садржи описе активности, планирани
износ и носиоце активности, како следи:

Назив пројекта

динара

Извори
финансирања

Носиоци
активности

Припремање грађевинског земљишта – Град Панчево
Обезбеђење земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у
састав улице Банијске у Панчеву

9.256.000,00

Обезбеђење земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у
састав улице Македонске у Панчеву

1.875.000,00

Обезбеђење земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у
састав улице Стевана Сремца у
Панчеву
Експропријација катастарских
парцела за потребе изградње
приступне саобраћајнице за нову
градску депонију
Геодетска снимања, израда
геодетских подлога и трошкови
прибављања услова и сагласности за
урбанистичке планове и пројекте
Геодетска снимања, израда
геодетских подлога и трошкови
прибављања услова и сагласности за
урбанистичке планове и пројекте

2.256.000,00

5.014.800,00

5.000.000,00

1.000.000,00

Израда стратешких процена утицаја
планова на животну средину

100.000,00

Израда стратешких процена утицаја
планова на животну средину

300.000,00

Израда техничке документације за
реконструкцију и доградњу дворишта
у улици Браће Јовановића бр.33
"Америчке зграде“

800.000,00

Израда техничке документације за
уређење дворишта у улици Браће
Јовановића бр.24 у Панчеву
Израда техничке документације за
уређење дворишта у улици
др.Светислава Касапиновића бр.24 у

1.000.000,00
1.500.000,00

град Панчево
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из град Панчево
кредита по
Одлуци из 2016.
године
град Панчево
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
град Панчево
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
ЈП
ЈП „Урбанизам“
Панчево„Урбанизам “
Панчево
средства из
буџета града
ЈП
ЈП „Урбанизам“
Панчево„Урбанизам “
Панчево
сопствени
приход
ЈП „Урбанизам “ ЈП „Урбанизам
Панчево“ Панчево
средства из
буџета града
ЈП
ЈП „Урбанизам“
„Урбанизам “
ПанчевоПанчево
сопствени
приход
град Панчево
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
град Панчево
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
град Панчево
кредита по
Одлуци из 2016.
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Назив пројекта

динара

Панчеву
Израда техничке документације за
изградњу кишне канализације у
улици Добровољачка
Израда техничке документације
улице Димитрија Туцовића у Панчеву
са инфраструктуром
Израда техничке документације улице
Иве Курјачког од Светог Саве до
Војвођанског Булевара
Израда техничке документације за
изградњу сервисне саобраћајнице код
Хиподрома у Панчеву и саобраћајних
прикључака на државни пут (ПанчевоКовин)
Израда техничке документације за
реконструкцију улице Кнеза Михајла
Обреновића од Граничарске до улице
Ослобођења у Панчеву
МЗ Старчево - Израда пројекта
уређење Трга Неолита, III фаза
Збир припремање ?

1.100.000,00

1.050.000,00

740.000,00

2.000.000,00
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Извори
финансирања
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године

средства из
кредита по
1.242.000,00
Одлуци из 2016.
године
средства
кредита по
566.000,00
Одлуци из 2016.
године

Носиоци
активности
град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

34.799.800,00

Припремање грађевинског земљишта – ЈКП „Водовод и канализација Панчево“
Израда пројектно техничке
документације за изградњу водовода,
фекалне и кишне канализације у
блоку 210 (ПГР целина 2-Стрелиште
са хиподромом и Војловица са
Тополом у насељеном месту
Панчево) I Прва фаза изградња
водовода и фекалне канализације у
блоку
Припремање грађевиснког
земљишта ЈКП „Водовод и
канализација“
ПРИПРЕМАЊЕ УКУПНО

6.000.000,00

ЈКП“Водовод и
канализација“
сопствени
приход

ЈКП "Водовод
и
канализација"
Панчево

6.000.000,00
40.799.800,00

Опремање грађевинског земљишта – Град Панчево
Инфраструктурно опремање Северне
индустријске зоне у Панчеву-7.Нова 3
фаза
Инфраструктурно опремање Северне

28.962.136,00

Средства АП
Војводине

град Панчево

7.240.534,00

средства

град Панчево
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Назив пројекта

динара

индустријске зоне у Панчеву-7.Нова 3
фаза
Инфраструктурно опремање Северне
индустријске зоне у Панчеву
Извођење радова - Пројекат јавног
осветљења државног пута I Б реда
бр. 10 у улици Новосељански пут,
пролаз кроз Панчево

3.500.000,00

8.000.000,00

Израда техничке документације и
изградња кишне канализације у улици
Моше Пијаде од броја 106 до 116

7.709.614,00

Наставак изградње фекалне
канализационе мреже у Омољици

2.957.519,00

Наставак изградње фекалне
канализационе мреже у Омољици
Наставак изградње фекалне
канализационе мреже у Омољици
Наставак изградње канализационе
мреже у насељу Иваново у Панчево
Изградња паркинг простора испред
МЗ Војловица са израдом техничке
документације
Изградња паркинг простора код
Матице Словачке са израдом
техничке документације
МЗ Иваново - Ојачање коловоза
улице Војвођанска
МЗ Иваново - Периодично одржавање
дела Рибарске улице и дела ул. Иве
Лоле Рибара
МЗ Иваново - Периодично одржавање
дела Рибарске улице

14.787.593,00
170.000,00
2.294.594,00

1.150.000,00

800.000,00

2.059.872,00

3.900.000,00

2.500.000,00

МЗ Иваново - Уређење саобраћајнице
унутар границе регулације улице Иве
Лоле Рибара - изградња паркинга

1.550.000,00

Израда техничке документације са
техничком контролом и извођење

8.886.800,00
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Извори
финансирања
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства
кредита из
2017. године
средства АП
Војводина
Буџет града

Носиоци
активности

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево
град Панчево

Буџет града

град Панчево

средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево
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Назив пројекта
радова на мосту у Брестовцу на путу
ка "Јабуковом цвету"
Извођење преосталих радова на
реконструкцији и доградњи моста
преко канала Надел на локалном путу
Омољица-Иваново
Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи
приступног пута за регионалну
депонију у Панчеву
Периодично одржавање тротоара у
насељеном месту Панчево са
израдом техничке документације
Постављање заштитне пешачке
ограде на разделном острву у улици
Првомајска у Панчеву са израдом
техничке документације
Уређење пословне инфраструктуре у
Старчеву
Наставак изградње канализационе
мреже у насељу Јабука у Панчеву
Наставак изградње канализационе
мреже у унасељу Јабука у Панчеву
Опремање грађевинског земљишта
Град – УКУПНО 

динара

1.100.000,00

1.544.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

600.000,00
1.643.818,00
7.369.089,00
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Извори
финансирања
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
Буџет Града

Носиоци
активности

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

Буџет града

град Панчево

средства АП
Војоводине

град Панчево

118.725.569,00

Опремање грађевинског земљишта – ЈКП „Водовод и канализација“
Изградња градског фекалног
колектора од Луке Дунав до Северне
индустријске зоне са реконструкцијом
црпне станице у Луци Дунав I фаза

210.600.000,00

Изградња водоводне мреже у улици
Преспанској и Власинској

232.800,00

Изградња водоводне мреже у улици
Шарпланинској

511.147,00

Изградња фекалне канализационе
мреже у улици Марка Краљевића у
Панчеву

142.461,00

Реконструкција КЦС Котеж 1 у улици
Козарачкој старој

4.000.000,00

Изградња водоводне мреже од
Доситејеве до Луке Дунав

6.000.000,00

Град Панчево средства
кредита из
2017. године
средства из
кредита по
Одлуци из
2016.год.
средства из
кредита по
Одлуци из
2016.год
средства
кредита по
Одлуци из
2017.год.
ЈКП“Водовод и
канализација
сопствени
приход
ЈКП“Водовод и
канализација“

ЈКП "Водовод
и
канализација"
Панчево
ЈКП "Водовод
и
канализација"
Панчево
ЈКП "Водовод
и
канализација"
Панчево
ЈКП "Водовод
и
канализација"
Панчево
ЈКП "Водовод
и
канализација"
Панчево
ЈКП "Водовод
и
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Назив пројекта

динара

Замена дела бетонског колектора
фекалне канализације 110/60 у улици
Моше Пијаде
б) Извођење радова

20.000.000,00

Бушење и опремање 5 бунара

10.750.000,00

Санација и реконструкција дела
цевовода у Градској шуми

8.000.000,00

Изградња секундарне водоводне
мреже дуж улице Јабучки пут

20.000.000,00

Уређење грађевинског земљишта –
ЈКП „Вододовод и канализација“
Панчево
УКУПНО 
Уређење грађевинског земљишта УКУПНО 
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Извори
финансирања
сопствени
приход
ЈКП“Водовод и
канализација“
сопствени
приход
ЈКП“Водовод и
канализација“
сопствени
приход
ЈКП“Водовод и
канализација“
сопствени
приход
ЈКП“Водовод и
канализација“
сопствени
приход

Носиоци
активности
канализација"
Панчево
ЈКП "Водовод
и
канализација"
Панчево
ЈКП "Водовод
и
канализација"
Панчево
ЈКП "Водовод
и
канализација"
Панчево
ЈКП "Водовод
и
канализација"
Панчево

280.236.408,00

398.961.977,00
439.761.777,00

УКУПНО 
IX
ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА
ФИЗИЧКИХ ИЛИ ПРАВНИХ ЛИЦА

Овим Програмом предвиђена је и могућност
израдe техничке документације и опремања
грађевинског земљишта од стране физичких и
правних лица, на основу Предлога инвеститора.
Припремање,
однoсно
опремање
грађевинског земљишта може се вршити на основу
Уговора закљученог између органа који је носилац
активности на пословима припремања, односно
опремања грађевинског земљишта и Инвеститора, а у
свему према одредбама члана 92 Закона о планирању
и изградњи.
Овим програмом предвиђа се могућност
припремања, односно опремања грађевинског
земљишта средствима од стране следећих физичких,
односно правних лица ( Инвеститора):
1. LIDL SRBIJA KD Нова Пазова
• Пројектовање и грађење проширења
саобраћајнице у улици Моше Пијаде у Панчеву са

одговарајућим саобраћајним прикључком на парцелу
инвеститора бр. 1909/5 к.о.Панчево
• Пројектовање и грађење бочне приступне
саобраћајнице – крак од ул. Војвођански булевар у
Панчеву до бочне границе парцеле инвеститора бр.
1909/5 к.о.Панчево
• Пројектовање и грађење атмосферске
канализације од катастарске парцеле инвеститора бр.
1909/5 к.о.Панчево до постојеће атмосферске
канализације у ул. Светозара Милетића у Панчеву
2. „МИЛЕНКОВИЋ ИНВЕСТ МДМ“ Доо
Панчево
• Пројектовање и грађење планираних
паркинг места у Блоку 210 у насељу „Стрелиште“ у
Панчеву са приступном саобраћајницом
• Пројектовање и грађење водовода и
канализације атмосферских и санитарних отпадних
вода за потребе дела блока 210 у Панчеву
3. Дервиш Јашаревић, Тутин
• Пројектовање и грађење планиране
саобраћајнице у блоку 265 у оквиру ПГР Целина 5
(Кудељарац и Новосељански пут иза Надела) до улице
Власинске у Панчеву, у циљу прикључења парцела
инвеститора бр. 11795, 11797/2, 11797/9 и 11796, све
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КО
Панчево,
на
постојећу
саобраћајну
инфраструктуру.
Предрачунска вредност изградње недостајуће
инфраструктуре, биће утврђена након израде техничке
документације, а вредност стварно изведених радова
на основу
количина из обрачунских листова
грађевинске књиге и јединичних цена из усвојених
понуда.
X
Активности на уређивању грађевинског
земљишта који нису обухваћени Програмом, могу се
изводити под условом да се обезбеде средства за
њихово финансирање, односно средства буџета града,
средства из других извора као и средства инвеститора
у складу са законом и одлуком града Панчева којом се
уређује утврђивање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта.
Изузетно од тачке I став 2. Програма, уколико
се активности на уређивању грађевинског земљишта
финансирају и средствима инвеститора, инвеститор
може бити носилац ових активности у складу са
законом и одлуком града Панчева којом се уређује
утврђивање доприноса за уређивање грађевинског
земљишта.
XI
Носиоци активности утврђени овим
Програмом имају право и обавезу да предузимају све
прописане мере и радње у циљу његове реализације.
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XII
Носиоци активности утврђени овим
Програмом у обавези су да се старају о његовој
реализацији и о остварењу Програма подносе
извештаје надлежним органима града Панчева.
ХIII
Овај Програм објављује се у „Службеном
листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: Ii-04-06-3/2017-9
Панчево,27.12.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон),
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 – пречишћен текст и 12/16)
и члана 11. Одлуке о објављивању аката у
Службеном листу града Панчева ("Службени лист
општине Панчево", број 16/05 и "Службени лист града
Панчева", број 13/09 и 25/09), Скупштина града
Панчева, дана 27.12. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ГРАДА
ПАНЧЕВА“ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Утврђује се цена услуга „Службеног листа
града Панчева“ за 2018. годину и то:

Ред.
број

О П И С

Једин.
мере

Износ у
динарима без
ПДВ

Напомена

1

2

3

4

5
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1.

2.

3.
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Појединачни примерак листа
по једном табаку (4 стране)

табак

Аконтација годишње претплате

Накнада за објављивање
аката, других текстова и
огласа јавних предузећа и
установа, као и других
корисника
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40,12

11.336,71

1
страна
текста

4.

За текстове ко1.307,03 ји обухватају
1/2 или 1/4
стране цена се
изводи по 1
страници
26,40

Накнада за објављивање 1 куцан
малих огласа и других мањих
ред
текстова
II
Саставни део овог решења је ценовник
„Службеног листа града Панчева“ за 2018. годину.
III
Ово решење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЦЕНОВНИК
„Службеног листа града Панчева“
за 2018. годину

Ред.
број

1
1.

2.

О П И С

Једин.
мере

Износ у
динарима
без ПДВ

2

3

4

Појединачни примерак листа табак
по једном табаку (4 стране)

Аконтација годишње претплате

40,12

11.336,71

Напомена

5

27. Децембар 2017. године

Страна 31 - Број 33

3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Накнада за објављивање 1
аката, других текстова и страна
огласа јавних предузећа и текста
установа, као и других
корисника
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За текстове који обухватају
1/2 или 1/4
1.307,03 стране цена се
изводи по 1
страници

4.
Накнада за објављивање 1 куцан
малих огласа и других мањих ред
текстова

На основу чланова 18. став 6. и 27. став 10.
Закона о јавној својини („Службени гласник РС", бр.
72/11, 88/13, 105/14, 104/2016-др. закон и 108/2016) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 27.12.2017. године донела
је

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАДСКОГ ПОНТОНА НА ТАМИШУ
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
Даје се на коришћење градски понтон на
Тамишу, који је добијен у оквиру пројекта
ROCK&RIVER, Туристичкој организацији града
Панчева.
II
Град Панчево и Туристичка организација
града Панчева закључиће посебан уговор о давању на
коришћење предметне ствари, којим ће ближе
регулисати међусобна права и обавезе.
III
Уговор из претходне тачке у име града
Панчева потписаће Градоначелник града Панчева.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

26,40

На основу члана 32. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту («Службени гласник РС»
бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/15 и 80/17),
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)
и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(''Службени лист града Панчева'' 25/15-пречишћен
текст и 12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 27.12.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ
ГЛОГОЊ
(ГРАД ПАНЧЕВО)
Члан 1.

Доноси се Измена Програма комасације
катастарске општине Глогоњ (град Панчево).
Члан 2.

Измена Програма комасације катастарске
општине Глогоњ (град Панчево) израђена од стране
Грађевинског факултета универзитета у Београду –
Институт за геодезију и геоинформатику од октобра
2016. године, саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања
у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу члана 9. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр.
62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16-други закон, 99/13 –
усклађени динарски износи, 125/14 – усклађени
динарски износи, 95/15 – усклађени динарски износи,
91/16-усклађени динарски износи и 96/17- усклађени
динарски износи) и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева» број
25/15 – пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 27.12.2017, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.

У Одлуци о градским административним
таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/08,
26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15 и 38/16),
Тарифа градских административних такси, која је
саставни део ове одлуке, мења се и гласи:
„ТАРИФА ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ
ТАКСИ

Тарифни број 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други
поднесак, ако овом одлуком није другачије прописано
121.00 дин.
2. За захтев за давање мишљења о примени
градских прописа 518,00 дин.
Напомена:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се:
1) За накнадни поднесак којим обвезник
захтева брже поступање по раније поднетом захтеву,
односно поднеску;
2) За захтев за приступ информацијама од
јавног значаја, у складу са законом којим се уређује
слободан приступ информацимама од јавног значаја;
3) За захтев за остваривање права лица
поводом обраде података о личности, у складу са
законом којим се уређује заштита података о
личности.
Тарифни број 2.
1. За решења која доноси Градска управа,
ако овом одлуком није другачије прописано
362,00 дин.
2. За издавање уверења и других исправа на
основу евиденције, ако овом одлуком није другачије
прописано (члан 29. ЗУП-а) 218,00 дин.
3. За издавање уверења и других исправа на
основу спроведеног поступка (члан 30. ЗУП-а)
246,00 дин.
Напомена:
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Ако се доноси једно решење или издаје
уверење и друга исправа по захтеву више лица, такса
из овог тарифног броја плаћа се према броју обвезника
којима се решење, уверење или друга исправа уручује.
Тарифни број 3.
1.
За жалбу, односно приговор против
решења, ако овом одлуком није другачије прописано
246,00 дин.
2.
За жалбу против закључка, ако овом
одлуком
није
другачије
прописано
218,00 дин.
Напомена:
Ако се у истој управној ствари подноси једна
жалба против решења, односно закључка од стране
више лица обвезника таксе, такса по овом тарифном
броју плаћа се према броју решења, односно
закључака која се оспоравају жалбом.
3. За уложене ванредне правне лекове
1.450,00 дин.
Тарифни број 4.
1.
За обављање службених радњи ван
службених просторија Градске управе: узимање
изјаве странке и вршење других радњи у вођењу
поступка 776,00 дин.
2. За решење о давању сагласности на
употребу
грба
и
заставе
Града
8.565,00 дин.
Тарифни број 5.
1. За разгледање предмета –правоснажних и
архивираних 226,00 дин.
2.За захтев за увид у пројектну документацију
која се налази у архиви 561,00 дин.
Тарифни број 6.
1. За опомену којом се обвезник позива да
плати дужну таксу 121,00 дин.
Тарифни број 7.
1. За издавање такси дозволе 501,00 дин.
2. За издавање дупликата такси дозволе
995,00 дин.
3. За продужење-измену података о такси
дозволи 518,00 дин.
4.
За решење о утврђивању услова за
обављање такси превоза, за физичка лица и запослене
код правног лица 856,00 дин.
5. За решење о утврђивању услова за
обављање такси превоза, за предузетнике
2.416,00 дин.
6. За решење о утврђивању услова за
обављање такси превоза, за правна лица
2.749,00 дин.
7.
За
издавање
идентификационих
ветробранских налепница 603,00 дин.
8. За пријаве о привременом прекиду
обављања такси превоза по Одлуци о јавном превозу
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путника у друмском саобраћају на територији града
Панчева 348,00 дин.
9. За
решење о утврђивању накнаде за
промену
немене
обрадивог
пољопривредног
земљишта 776,00 дин.
10. За решење о вршењу угоститељских
услуга ван угоститељског објекта 776,00 дин.
11. За пријаве пружања угоститељских услуга
запосленим, односно корисницима и сезонском
пословању угоститеља 348,00 дин.
12.
За издавање уверења о обављању
делатности уписане у регистар (осим регулисања
стажа) 257,00 дин.
13. За решење о давању сагласности на
употребу имена «Панчево»
- за страна лица 85.658,00 дин.
- за домаћа лица 51.384,00 дин.
- за предузетнике 34.261,00 дин.
14. За давање података уписаних у регистар
радњи путем средстава за електронску обраду
података (по страни) 89,00 дин.
15. За издавање решења о дужем радном
времену угоститељских објеката 4.295,00 дин.
16 За издавање водопривредних услова,
водопривредних сагласности и водопривредних
потврда 856,00 дин.
17. За давање мишљења на елаборат за
остваривање права на умањење накнаде за уређивање
грађевинског замљишта 519,00 дин.
18. За издавање потврде за остваривање
права на умањење накнаде за уређење грађевинског
земљишта 519,00 дин.
Тарифни број 8.
1. За захтев за излазак службених лица по
захтеву странке 379,00 дин.
Тарифни број 9.
1. За издавање одобрења за постављање
реклама, истицање фирми и др. 615,00 дин.
2. За издавање одобрења за постављање
киоска на јавној површини 856.00 дин.
3. За издавање одобрења за постављање
покретних објеката и уређаја 856.00 дин.
4. За издавање одобрења за постављање
светлеће и обичне витрине и рекламе 856.00 дин.
5. За издавање одобрења за постављање
летње баште отвореног типа 856.00 дин.
6 За издавање одобрења за постављање
летње баште покривеног типа 856.00 дин.
7. За захтев за употребне дозволе за летње
баште покривеног типа 856.00 дин.
8. За одобрење за постављање јавне
телефонске говорнице и надстрешнице за аутобуска
стајалишта 856.00 дин.
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9. За захтев за издавање употребне дозволе за
јавне телефонске говорнице и надстрешнице за
аутобуска стајалишта 856.00 дин
10. За решење за рушење објекта 856.00 дин.
11. Захтев за постављање мањих монтажних
објеката на површинама јавне намене 998,00 дин.
12. Захтев за постављање монтажне гараже на
површини јавне намене 998,00 дин.
13. Захтев за закључење уговора о давању на
коришћење земљишта за постављање монтажне
гараже 484,00 дин.
14. Захтев за раскид уговора о давању на
коришћење земљишта за постављање монтажне
гараже 484,00 дин.
15. Захтев за промену адресе становања у
уговору 484,00 дин.
Тарифни број 10.
1. За захтев за доношење решења за
исељење бесправно усељених лица 1.148,00 дин.
2. За захтев
за извршење решења
1.148,00 дин.
3. Захтев за пријаву регистрације стамбене
заједнице 1.079,00 дин.
4. Захтев за издавање уверења о својини на
посебном делу зграде 330,00 дин.
5.Захтев за издавање одобрења за
ексхумацију 833,00 дин.
Тарифни број 11.
1.За издавање информације о локацији
1.149,00 дин.
2.За
издавање
локацијских
услова
1.149,00 дин.
3. За издавање локацијских услова заштите
животне средине у поступку издавања локацијских
услова 1.079,00 дин.
4. За увид у планска документа
518,00 дин.
5.
За
уступање
дигиталне
копије
урбанистичког плана
24.496,00 дин.
6. За уступање дигиталне копије сваке
измене и допуне плана 8.617,00 дин
7. Израда графичких прилога на плотеру
(код издавања информације о локацији, локацијској
дозволи, као и у друге сврхе), и то:
- по дужном метру у формату А1
908,00 дин.
- по дужном метру у формату А0
1.271,00 дин.
8. За потврђивање пројекта парцелације
и препарцелације 1.714,00 дин.
9. За потврђивање урбанистичког пројекта
као урбанистичко-архитектонске разраде локације
намена за:
-вишепородично становање 20.131,00 дин.
-комерцијална делатност
23.487,00 дин.

Страна 34 - Број 33

Страна 34 - Број 33

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

-производна делатност
12.079,00 дин.
-остале намене
14.762,00 дин.
10. За давање сагласности на елаборат
геодетских радова 1.714,00 дин.
Напомена:
Такса за тачке 7., 8., 9. и 10. из овог тарифног
броја не плаћа се за објекте јавне намене.
Тарифни број 12.
1. За решење о кретању и заустављању мимо
утврђеног режима саобраћаја 1.714,00 дин.
2. За решење о заустављању и паркирању
теретног моторног возила ради снабдевања - месечно
1.442,00 дин.
3. За издавање одобрења за кретање и
заустављање возила у пешачкој зони за посебне
потребе 1.714,00 дин.
4. За издавање одобрења за кретање возила
власника који станују у пешачкој зони 258,00 дин.
5. За решење о измени режима саобраћаја
ради извођења радова на одржавању јавних путева
1.714,00 дин.
6. За решење о измени режима саобраћаја
ради извођења радова на подземним и надземним
инсталацијама 1.714,00 дин.
7. За решење о измени режима саобраћаја
ради одржавања спортске или друге манифестације на
јавном путу 518,00 дин.
8. За издавање одобрења за резервацију
паркинг места 1.714,00 дин.
9. За издавање потврде о погодности возила
за такси превоз 428,00 дин.
``
1. За издавање потврде о животу
246,00 дин.
2. За издавање потврде о животу, потврде о
издржавању и потврде о породичном стању које се
користе у иностранству 1.149,00 дин.
3. За пријаву о склапању брака 121,00 дин.
4. За склапање брака у службеним
просторијама радним даном ван радног времена
856.00 дин.
5. За склапање брака у службеним
просторијама нерадним данима 1.544,00 дин.
6. За склапање брака ван
службених
просторија Градске управе, осим у установама за
издражавање казне и болницама 7.710,00 дин.
7. За склапање брака уз учешће преводиоца
2.230,00 дин.
8. За решење о исправци грешака у МК (када
грешку није направила Градска управа) 776,00 дин.
9. За издавање извода и уверења из матичних
књига и књиге држављана 107,00 дин.
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Напомена:
Такса из тачке 9. овог тарифног броја плаћа се
у случајевима наведеним у члану 14. тачкама 6, 7, 8, 9
и 11. ове одлуке.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева«, a примењиваће се од 1. јануара 2018.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 97. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 10.
Одлуке о заштитнику грађана града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 27/09, 18/13,
29/14 и 4/16) и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» бр. 25/15-пречишћен
текст и 12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 27. 12. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
ДРАГИШИ
ЋАЛИЋУ,
дипломираном
правнику из Панчева, утврђује се престанак функције
заменика Заштитника грађана 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
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 97. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 10.
Одлуке о заштитнику грађана града Панчева
(«Службени лист града Панчева» бр. 27/09, 18/13,
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29/14 и 4/16) и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» бр. 25/15-пречишћен
текст и 12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 27. 12. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА

I
ДРАГИША ЋАЛИЋ, дипломирани правник
из Панчева, бира се за заменика Заштитника грађана
града Панчева, до истека периода на који је изабран
Заштитник грађана града Панчева.
II
Лице из тачке I овог Решења ступа на
дужност првог наредног радног дана од дана
доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 97. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 16.
Одлуке о заштитнику грађана града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 27/09, 18/13,
29/14 и 4/16) и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» бр. 25/15-пречишћен
текст и 12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 27. 12. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
ЈЕЛЕНИ СТОЈКОВИЋ СОКОЛОВИЋ,
дипломираном правнику из Панчева, утврђује се
престанак функције Заштитника грађана града
Панчева.
II
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Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 97. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), чланова
6. и 7. Одлуке о заштитнику грађана града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 27/09, 18/13,
29/14 и 4/16) и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» бр. 25/15-пречишћен
текст и 12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 27. 12. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
ЈЕЛЕНА СТОЈКОВИЋ СОКОЛОВИЋ,
дипломирани правник из Панчева, бира се за
Заштитника грађана града Панчева, на време од пет
година.
II
Лице из тачке I овог Решења ступа на
дужност првог наредног радног дана од дана
доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 37. Закона о култури
("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16исправка), члана 13. Одлуке о оснивању Дома културе
„Вук Караџић“ Омољица („Сл. лист града Панчева“
бр. 6/17-пречишћен текст), члана 39. Статута града
Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева,

Страна 36 - Број 33

Страна 36 - Број 33

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

27. Децембар 2017. године

27. Децембар 2017. године

на седници одржаној 27. децембра 2017. године,
донела је

Панчево, 27.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ
"ВУК КАРАЏИЋ“ ОМОЉИЦА

На основу члана 41. Закона о култури («Сл.
Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 16.
Одлуке о оснивању Културног центра Панчева («Сл.
лист града Панчева» бр. 6/17 - пречишћен текст) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 27.
децембра 2017. године, донела је

I
НИКОЛА ЂУКАНОВИЋ, дипломирани
менаџер из Омољице, именује се за вршиоца
дужности директора Дома културе „Вук Караџић“
Омољица, најдуже једну годину.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност
првог наредног радног дана од дана
доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Закона о култури
("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16исправка), члана 12. и 15. Одлуке о оснивању Дома
културе „Вук Караџић“ Омољица („Сл. лист града
Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст), члана 39.
Статута града Панчева ("Службени лист града
Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 27.
децембра 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
ОМОЉИЦА
I
ЂУРИЦА ЈОВАНОВ из Омољице, разрешава
се дужности директора Дома културе „Вук Караџић“
Омољица.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9

Тигран Киш

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА «КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР ПАНЧЕВА» ПАНЧЕВО
I
АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКИ, разрешава се
дужности члана Управног одбора "Културни центар
Панчева" Панчево, на лични захтев.
II
ВЕСНА ФУРУНЏИЋ, именује се за члана
Управног одбора "Културни центар Панчева"
Панчево.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању председника и чланова
Управног одбора "Културни центар Панчева" Панчево
број: II-04-06-21/2016-7 oд 12.10.2016. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 41. Закона о култури («Сл.
Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - исправка), члана
16. Одлуке о оснивању Дома омладине Панчево («Сл.
лист града Панчева» бр. 6/17- пречишћен текст) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 27.
децембра 2017. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ОМЛАДИНЕ
ПАНЧЕВО
I
БОРИС СТАНИЋ, разрешава се дужности
члана Управног одбора Дома омладине Панчево,
представник из реда запослених.
II
ЉУБОМИР РАДОВАНОВИЋ, именује се за
члана Управног одбора Дома омладине Панчево,
представник из реда запослених.
III
Лице из тачке II овог решења именује се до
истека времена утврђеног Решењем Скупштине града
Панчева о именовању председника и чланова
Управног одбора Дома омладине Панчево број II-0406-21/2016-7 од 12. октобра 2016. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 88/17) и члана 39. Статута града
Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 27. децембра 2017. године,
донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «СТЕВИЦА
ЈОВАНОВИЋ» ПАНЧЕВО
I
ДРАГА ЈЕВТОВИЋ, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе «Стевица
Јовановић» Панчево као представник Наставничког
већа.
II
ГОРАН БОКАНИЋ, именује се за члана
Школског одбора Основне школе «Стевица
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Јовановић» Панчево као представник Наставничког
већа.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчевa број: II-04-06-17/2014-5 од 02. јула 2014.
године, број:II-04-06-21/2016-3 од 17. јуна 2016.
године и број: II-04-06-3/2017-8 од 17.11.2017. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 88/17) и члана 39. Статута града
Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 27. децембра 2017. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ЖАРКО ЗРЕЊАНИН»
КАЧАРЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Качарево ,
као представници Савета родитеља и то:
МАРИЈА ЖУГЕЦ и
ДУШАН УГРЕНОВИЋ
II
За чланове Школског одбора Основне школе
„Жарко Зрењанин“ Качарево као представници
Савета родитеља именују се:
НОВИЦА ПЕРИШИЋ и
КРИСТИНА ИГИЋ
III
Лица из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Жарко Зрењанин“ Качарево број: II04-06-17/2014-5 од 2.07.2014. године и Решењем број:
II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.
IV
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Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКO ВЕЋЕ
Број:
Панчево, ____________2017. године
Градско веће града Панчева, на седници одржаној _____________2017. године,
разматрало је Предлог измена и допуна Програма коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту животне средине града Панчева за 2017. годину, па је на основу чланова 46. и
66. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/14-др. закон и
101/16 - др. закон), чланa 59. и 98. ст. 3. Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева
бр. 25/2015-пречишћен текст и 12/2016), члана 11. став 5. Одлуке о посебној накнади за
заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града Панчева“ бр. 23/2011пречишћен текст, 28/2011-испр., 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014, 28/2015 и 38/2015) и
члана 2. став 3 Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине ("Сл.
лист општине Панчево" бр. 17/2007 и ''Службени лист града Панчева'' бр. 8/2009, 37/2012
и 7/2014) донело:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2017.
ГОДИНУ
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града
Панчева за 2017. годину ("Сл. лист града Панчева бр. 1/2017 и 22/2017), мења се и
допуњује тако да гласи:
"I УВОДНИ ДЕО
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
града Панчева за 2017. годину планира се коришћење средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине основаног Одлуком о оснивању Буџетског фонда за заштиту
животне средине ("Сл. лист општине Панчево" бр. 17/2007 и ''Службени лист града
Панчева'' бр. 8/2009, 37/2012 и 7/2014).
Наведеним Програмом предвиђен је наставак реализације програма и пројеката
започетих у претходном периоду ради решавања приоритетних активности заштите
животне средине и стварања услова за решавање и других активности у наведеном
периоду.
Планирана финансијска средства Буџетског фонда усмерена су на реализацију
активности предвиђених локалним еколошким акционим планом општине Панчево
(ЛЕАП), усвојеним на редовном заседању Скупштине општине Панчево 07.05.2004.
године као и на друге приоритетне активности које се реализују у јавним комуналним
предузећима, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево и месним
заједницама насељених места.
Чланом 100. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009,
36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-Одлука УС и 14/2016) прописано је:
„Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе отварају буџетски фонд у складу
са законом којим се уређује буџетски систем.
Буџетски фонд из става 1. овог члана се финансира из прихода остварених на територији
аутономне покрајине, а за јединице локалне самоуправе по основу чл. 85, 85а и 87. овог
закона и других извора, у складу са законом.
Средства буџетског фонда користе се за финансирање заштите и унапређивање животне
средине, на основу утврђеног програма коришћења средстава буџетског фонда који
доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе у
складу са акционим и санационим плановима из члана 68. овог закона, по претходно
прибављеној сагласности Министарства о намени коришћења средстава.
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Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе достављају Министарству најкасније до 31. марта текуће године за
претходну годину, односно на захтев Министарства.
Министар прописује образац програма коришћења средстава буџетског фонда и
извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда, начин и рокове њиховог
достављања“.

Чланом 11. став 5. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне
средине („Сл. лист града Панчева“ бр. 23/2011-пречишћен текст, 28/2011-испр., 36/2011,
8/2012, 19/2014, 29/2014, 28/2015 и 38/2015) прописано је да Програм коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева доноси Градско
веће града Панчева, крајем текуће или почетком наредне године, по претходној
сагласности министарства надлежног за заштиту животне средине, у складу са законом.
Финансијска средства Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину
планирана су за реализацију следећих програма:
I Програми који се реализују у Секретаријату за заштиту животне средине Градске
управе Панчево
II Обавезе из претходне године
III Сузбијање амброзије
IV Унапређење шумског фонда
V Остали програми и пројекти у области заштите животне средине и комуналне
инфраструктуре, према
Одлуци о буџету града Панчева за 2016. годину,
приоритетима из ЛЕАП-а и другим програмима који се
реализују преко јавних,
јавно-комуналних и других предузећа, установа, институција и насељених места.
VI Трансакције везане за јавни дуг
VII Средства из текуће буџетске резерве града Панчева
VIII Пројекат: Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном
региону Румунија – Србија – ИПА

ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2017

I
1.

Контрола квалитета ваздуха

1.1 Проширење и замена старе опреме у систему за континуално мерење квалитета

0.00

ваздуха
носилац активности: Градска управа у сарадњи са Агенцијом
за заштиту животне средине Републике Србије
средства за финансирање
1.1.1 Набавка анализатора

0.00

1.1.2 Набавка софтвера ( проширење у другој фази)

0.00

1.2 Набавка софтвера за израчунавање концентрација на основу емисионих фактора

носилац активности: Градска управа у сарадњи са ЈИЗ преко овлашћених стручних
организација
средства за финансирање
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1.3 Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха
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5,000,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.3.1 Одржавање и калибрација метеоролошких станица на мерним местима

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање
1.3.2 Набавка техничких гасова и гасних смеша

400,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.4 Додатна мерења квалитeта ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)

2,249,023.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.5 Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна

2,999,024.00

башта и на другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног
аерозагађења
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.6 Мониторинг полена

1,800,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
2.

Систематско мерење буке, са аутоматским бројањем саобраћаја
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

3. Контрола квалитета воде
3.1 Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица,

0.00

2,000,000.00

Качарево,Иваново)
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
3.2 Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне, са

4.

ревитализацијом пијезометара по потреби
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Измуљивање дна реке Тамиш у приобалној зони у Панчеву (ради постављања
амфитеатра, где по геоморфологији тла долази до застоја воде услед гомилања муља и
плутајућег отпада, чиме се успорава проток воде и угрожава речна фауна и укупан
еколошки статус реке Тамиш, на основу елабората стручне куће ''Хидроископ''доо
Панчево)

3,000,000.00

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање
5.

Израда техничке документације и оспособљавање осматрачке мреже пијезометара
пределу јужне индустријске зоне Панчева
носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање

0.00
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Контрола квалитета земљишта
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

7. Заштићена природна добра
7.1 Парк природе Поњавица

3,000,000.00

12,000,000.00

Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: Управљач заштићеног природног добра, уз сагласност Градске
управе
средства за суфинансирање
7.2 Споменик природе ”Два стабла белог јасена код Долова”

300,000.00

Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Долови”, Долово
средства за суфинансирање
7.3 Споменик природе ”Кестен Ћурчина у Панчеву”

200,000.00

Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање
7.4 Споменик природе ”Ивановачка ада”

100,000.00

Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈП ”Војводинашуме” ШГ "Банат" Панчево
средства за суфинансирање
7.5 Споменик природе „Стабло црвенолисне букве у Омољици“

100,000.00

Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање
8.

Спровођење активности из Програма озелењавања
носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за финансирање

9.

Доловачка шума - уређење и заштита

0.00

носилац активности: Градска управа преко надлежног ЈКП и овлашћених организација
Израда катастарско топографског плана (мапе)
Израда плана детаљне регулације

700,000.00
1,500,000.00

средства за финансирање
10.

Израда пројекта пошумљавања неквалитетног земљишта у јавној својини
(категоризација земљишта)
носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево, ЈП Дирекција
средства за финансирање

11. Реализација пројекта пошумљавања

0.00

0.00

носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево, ЈП Дирекција
средства за финансирање
12

Едукативни програми и пројекти из области заштите животне средине- по конкурсу

1,500,000.00
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Носилац активности: Градска управа, удружења грађана
средства за суфинансирање
13. Манифестације из области заштите животне средине- по конкурсу

1,000,000.00

Носилац активности: Градска управа, удружења грађана
средства за суфинансирање
14

Посете заштићеним природним добрима
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање

15. Обележавање значајних датума из области заштите животне средине

0.00

0.00

заштите животне средине
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање
16. Пројекти санације и рекултивације сметлишта – израда техничке документације

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање
16.a Изградња бедема и опремање друге етаже и надоградња биотрнова на Новој

8,124,000.00

санитарној депонији
носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за финансирање
16.b Предходна студија оправданости за Пројекат затварања, санације и рекултивације

1,876,000.00

Старе депоније
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
17. Набавка стручне литературе

0.00

средства за финансирање
18. Набавка едукативног материјала

0.00

средства за финансирање
19. Непредвиђени трошкови у реализацији Програма Фонда

0.00

Ванредне анализе вода, ваздуха, земљишта, буке, ванредна набавка стручне литературе,
консултантске услуге, мањи послови и пројекти за потребе функционисања градског
мониторинга, услуге шпедиције набављене опреме и сл.
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
19.a Ревизија Локалног плана управљања отпадом за град Панчево

500,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
20. Пројекти сарадње са удружењима грађана за реализацију пројеката на основу

конкурса националних и других фондова за пројекте из области заштите животне
средине
носилац активности: Градска управа у сарадњи са удружењима грађана
Средства за суфинансирање

0.00
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21. Подршка такмичењима и пројектима који промовишу едукацију деце у области

150,000.00

заштите животне средине
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација -ШКОЛА
средства за финансирање
22. Издавање часописа ЕКОПЕДИЈА (2 броја годишње)

499,510.00

носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање
23. Пројекти из области заштите животне средине по конкурсима Министарства

0.00

надлежног за заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата надлежног за
заштиту животне средине, европских и др. фондова, и израда по потреби
документације која се захтева уз пријаву (потребни истражни радови,
инвестициони програм, идејни и други пројекти), претходни радови и сл.
носилац активности: Градска управа, јавна и јавно-комунална предузећа, месне
заједнице, преко овлашћених организација
средства за финансирање и суфинансирање
24. Подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора

1,150,000.00

енергије у граду Панчеву
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација (јавна и јавно
комунална предузећа – 650.000,00 динара и школе– 500.000,00 динара)
Средства за суфинансирање и финансирање
25. "Одржавање острва за одрживи саобраћај" (фотонапонски панели,

800,000.00

ветрогенератори, акумулаторске батерије, софтвер и пуњачи возила и бицикала на
електропогон и електроаутомобила)
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
26. Израдa програма енергетске ефикасности

2,200,000.00

носилац активности: Градска управа
средства за финансирање
27. Израда техничког пројекта којим се обезбеђује уштеда електричне енергије у

0.00

систему јавне расвете
носилац активности: Градска управа
средства за финансирање и суфинансирање
28. Израда елабората енергетске ефикасности са пратећом пројектном документацијом

0.00

и енергетских пасоша за јавне објекте
носилац активности: Градска управа и установе за које град сноси трошкове енергената
(Градска управа,ЈКП,ЈП,школе,вртићи,домови здравља…)
средства за финансирање
29. Студија - пројекат о могућностима коришћења изворишта геотермалне воде у

Омољици
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

0.00
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у аутобусима ЈКП ”АТП

0.00

Панчево” (на 4 аутобуса)
носилац активности: Градска управа у сарадњи са ЈКП "АТП" и стручним
организацијама
средства за финансирање
31. Обезбеђење подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента

2,000,000.00

носилац активности: Градска управа
средства за суфинансирање
32. Санација градске локације услед пожара након ког је настали отпад окарактерисан

0.00

као опасан, са циљем његовог збрињавања у складу са препоруком стручне куће а у
циљу спречавања даљег загађивања животне средине
носилац активности: Градска управа преко овлашћених оператера
средства за финансирање
33. Израда пројектне документације и опремање Центра за комунални отпад који није

0.00

дозвољено одлагати у контејнере (кабасти и други отпад)
носилац активности: ЈКП ”Хигијена” Панчево у сарадњи са стручним организацијама
средства за финансирање
34. Израда пројектно - техничке документације за постројење за селекцију комуналног

0.00

отпада на регионалном нивоу
носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
35. Израда

пројектно - техничке документације
биоразградивог отпада на регионалном нивоу

за

постројење

за

третман

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
36. Израда пројектно - техничке документације за одлагалиште са мобилним

0.00

постројењем за третман грађевинског отпада
носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
37. ЈКП "Хигијена" – Израда пројектне документације (типски пројекат) са извођењем

600,000.00

радова за насељена места са бетонским платоом за постављање контејнера за
отпад који се не одложе на депонију.
носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за финансирање
38. Пројектно техничка документација измене пројекта I А фазе и интеграције са I B

0.00

фазом уз пратеће неопходне садржаје који чине функциомалну целину
носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање
39. Пројектно тех. документација за постављање мобилне опреме и њена уградња на

локацији старе градске депоније

0.00
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носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање
40. Изградња платоа са инфраструктуром за комплекс Центра за сакупљање и

0.00

разврставање рециклабилних материјала у Власинској
носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за суфинансирање
41. Набавка посуда за ком. отпад за домаћинства за насељена места на територији

0.00

града Панчева
носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за суфинансирање
42. Набавка посуда за комунални отпад за насељена места на територији града

0.00

Панчева
носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за суфинансирање
43. ЈКП "Хигијена" – Уређење и изградња“зелених острва“ на локацијама градских

4,160,000.00

МЗ у циљу селекције и разврставања комуналног отпада у складу са Локалним
планом управљања отпадом за град Панчево
носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање
44

Израда студије о могућностима коришћења обновљивих извора енергије на
територији града

0.00

носилац активности: ЈП Дирекција и ЈП ГСА преко стручне организације
средства за финансирање
45

100,000.00

Едукација предшколске и школске деце и одраслих
Одржавање радионица и израда едукативног материјала
носилац активности: Градска управа у сарадњи са удружењима грађана, предшколским и
школским установама
средства за финансирање

УКУПНО I
II

60,007,557.00

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ

II.1 Реализација уговора из претходних година
II.2 Остале нереализоване активности
II.1 Реализација уговора из претходних година
1. Уговор о купопродаји специјализованог контејнера за контролу квалитета ваздуха са

15,368,855.00
7,858,704.00

239,999.00

монтажом уређаја и пуштање у редован режим рада за потребе система за континуални
мониторинг квалитета ваздуха града Панчева, бр. XI-13-404-106/2012 од 28.12.2012. –
обавезе из предходне године
2.

Набавка техничких гасова XI-13-404-127/2016 – обавезе из предходне године

3.

Одржавање система за континуелно мерење квалитета ваздуха XI-13-404-186/2015 –
обавезе из предходне године

348,018.00
0.00
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4.

Пројекти санације и рекултивације сметлишта XI-13-404-103/2014 – Качарево и
Омољица – обавезе из предходне године

1,008,000.00

5.

Проширење и замена старе опреме у систему за континуално мерење квалитета ваздуханабавка анализатора – BTX XI-13-404-161/2016– обавезе из предходне године

4,920,000.00

6.

Проширење и замена старе опреме у систему за континуално мерење квалитета ваздуханабавка софтера – XI-13-404-118/2016 – обавезе из предходне године

1,458,000.00

7.

Програм систематског мерења буке, са аутоматским бројањем саобраћаја XI-13-404111/2016 – обавезе из предходне године

3,333,333.00

8.

Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом
пијезометара по потреби XI-13-404-123/2016 – обавезе из предходне године

1,190,000.00

9.

Систематско праћење квалитета земљишта XI-13-404-152/2016 – обавезе из предходне
године

2,349,500.00

10. Додатна мерења квалитeта ваздуха XI-13-404-104/2015 – обавезе из предходне године

234,635.00

11. Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и

287,370.00

на другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења XI-13404-119/2015 – обавезе из предходне године

Укупно II.1
II.2 Остале нереализоване активности
1. ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – услуге пројектовања

15,368,855.00

200,000.00

2.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – извођење радова

960,000.00

3.

ЈКП Хигијена – консултантске услуге за израду потребне документације за постројење за
исходовање интегрисане дозволе за регионалну депонију

878,280.00

4.

Парк природе Поњавица – обавезе из предходне године

5.

Споменик природе ”Два стабла белог јасена код Долова” – обавезе из предходне године

280,000.00

6.

Споменик природе ”Ивановачка ада” – обавезе из предходне године

250,000.00

7.

Споменик природе „Стабло црвенолисне букве у Омољици“ – обавезе из предходне
године

8.

Програм озелењавања – обавезе из предходне године

9.

Доловачка шума – обавезе из предходне године

3,741,500.00

48,924.00
1,500,000.00
0.00

Укупно II.2

7,858,704.00

УКУПНО II

23,227,559.00

III СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

Сузбијање амброзије

3,200,000.00
УКУПНО III

3,200,000.00
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IV Унапређење шумског фонда
IV.1 Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева "Војловица" и

3,988,897.00

"Топола" у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план за
област Зеленило, Техничко-технолошке активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног
појаса Топола и Војловица
носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
IV.2 Спровођење претходних радова и израда пројектне документације у циљу пошумљавања

слободних површина у заштићеном природном добру ”Парк природе Поњавица”
носилац активности: Управљач заштићеног природног добра, уз сагласност Градске
управе
средства за финансирање

УКУПНО IV

V

Остали програми и пројекти у области заштите животне средине и комуналне
инфраструктуре, према Одлуци о буџету града Панчева за 2017. годину,
приоритетима из ЛЕАП-а и другим програмима који се реализују преко јавних,
јавно-комуналних и других предузећа, установа, институција и насељених места.

ЈКП "Зеленило" Панчево - Спровођење активности заштите животне средине са
1. циљем подизања и одржавања јавних зелених површина у граду (специјализоване
услуге)

2.

3,988,897.00

ЈКП "Хигијена" Панчево - Заштита јавних површина у циљу смањења
концентрација прашкастих материја

112,700,000.00

99,875,565.00

УКУПНО V

212,575,565.00

VI ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

Отплата домаћих камата за узете кредите за финансирање капиталних
инвестиција из области заштите животне средине, односно активности
1. предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних средствима Фонда за заштиту животне
средине у складу са Годишњим програмима
Отплата главнице домаћим кредиторима за узете кредите за финансирање
капиталних инвестиција из области заштите животне средине, односно
2. активности предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних средствима Фонда за
заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима

УКУПНО VI

7,473,172.00

83,298,361.00

90,771,533.00

VII СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
1.

Набавка клупе на соларно пуњење из текуће буџетске резерве

300,000.00
УКУПНО VII

300,000.00
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Пројекат: Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у
прекограничном региону Румунија – Србија – ИПА

18,995,368.00

Пројекат је одобрен за финансирање у оквиру позива Програма IPA-INTERREGпрекогранична сарадња Румунија -Србија. Општина Решица из Румуније је водећи
партнер, док град Панчево има својство партнера. Пројекат траје 24 месеца. Средства се
обезбеђују за предфинансирање пројекта након чега иста подлежу рефундацији од стране
донатора. Главни циљ пројекта је унапређење енергетске ефикасности, употреба
обновљивих извора енергије и смањење ефеката стаклене баште. Град Панчево ће кроз
пројекат унапредити инфраструктуру Хале спортова у Панчеву и то кроз радове на
замени столарије, изолацију крова и зидова и унапређење система грејања и хлађења, са
циљем повећања енергетске ефикасности смањењем потрошње енергије.

18,995,368.00

УКУПНО I-VIII 413,066,479.00
III – ФИНАНСИРАЊЕ

Финансијска средства за реализацију Програма коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2017. годину обезбеђују се из буџета
града Панчева, од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, на
основу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл.
лист града Панчева“ бр. 23/2011-пречишћен текст, 28/2011-испр., 36/2011, 8/2012,
19/2014, 29/2014, 28/2015 и 38/2015), у складу са члановима 85. и 87. Закона о заштити
животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др.
закон и 43/2011-Одлука УС и 14/2016), Уредбом о критеријумима за утврђивање накнаде
за заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде („Сл. гласник
РС“ бр. 111/2009) и Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну
средину („Сл. гласник РС“ бр. 109/2009 и 8/2010), и од накнаде за загађивање, на основу
Уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне
средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде ("Сл. гласник
РС" бр. 113/2005, 6/2007,102/2010, 15/2012 и 91/2012), из пренетих неутрошених
средстава из 2016. године и из других извора предвиђених законом.
Наведена финансијска средства чине приход буџетског фонда за заштиту животне
средине, основаног Одлуком о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине
("Сл. лист општине Панчево" бр. 17/2007 и „Сл. лист града Панчева" бр. 8/2009, 37/12 и
7/14) у циљу наменског трошења тих средстава.
Контролу прилива средстава по основу посебне накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине врши Секретаријат за пореску администрацију, Градске управе града
Панчева.
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Панчева предлаже
програме који се реализују у Секретаријату за заштиту животне средине. Остале
програме и пројекте који се реализују преко јавних, јавно-комуналних и других
предузећа и установа и институција и насељених места, предлаже Градско веће у складу
са Одлуком о буџету града Панчева. Поред пројеката и активности планираних овим
годишњим програмом, у зависности од прилива средстава, финансираће се и други
програми везани за област заштите животне средине и комуналне инфраструктуре који
су од посебног значаја за Град Панчево.
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Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите
животне средине и комуналне инфраструктуре, по Програму коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2017. годину, дужни су да
Секретаријату за заштиту животне средине и Секретаријату за финансије, Градске управе
града Панчева, доставе извештај и посебно искажу утрошак средстава добијених из
Буџетског фонда за заштиту животне средине, до краја 2017. године и да их посебно
прикажу у својим извештајима о раду које разматра и усваја Скупштина града Панчева. У
складу са чланом 100. Закона о заштити животне средине, извештај о коришћењу
средстава остварених по основу накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
доставља се Министарству најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину,
односно на захтев Министарства.
IV - ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине града Панчева за 2017. годину ће се објавити у "Службеном листу града
Панчева"."
Измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине града Панчева за 2017. годину доставити Секретаријату за заштиту животне
средине и Секретаријату за финансије, Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Саша Павлов
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На основу чланова 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07,
83/14-др. закон и 101/16 – др. закон ), чланова 59. и 98.
став 3. Статута града Панчева ( „Службени лист града
Панчева”, број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и члана
13. Одлуке о такси превозу путника на територији
града Панчева (“Службени лист града Панчева” број
7/16 и 29/17 ), Градско веће града Панчева, на седници
одржаној дана 20.12. 2017. године, донело је

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИВАЊУ
ПОГОДНОСТИ ТАКСИ ВОЗИЛА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и
поступак испитивања погодности путничког возила за
обављање такси превоза (у даљем тексту: испитивање
погодности возила) на територији града Панчева (у
даљем тексту: Град).
Члан 2.

Такси превоз на територији Града обавља се
путничким возилом које је погодно за обављање такси
превоза, односно путничким возилом које поред
општих услова прописаних Законом којим се уређује
превоз путника у друмском саобраћају, испуњава
услове прописане чланом 12. Одлуке о такси превозу
путника на територији града Панчева (“Службени
лист града Панчева” број 7/16 и 29/17 ) ( у даљем
тексту: Одлука ) и услове прописане овим
правилником.
Члан 3.

Испитивање погодности возила врши
Комисија за испитивање погодности такси возила за
обављање такси превоза ( у даљем тексту: Комисија ).
Градско веће града Панчева на предлог
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомунал послове и саобраћај ( у даљем тексту:
Секретаријат ) образује Комисију, на период од две
године.
Комисију чине председник и два члана, који
имају заменике.
Председнику, члановима Комисије и
њиховим заменицима припада накнада за рад у
Комисији.
Висина накнаде из става 4. овог члана,
одређује се решењем о образовању Комисије.
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Комисије, обавља
Секретаријат.
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II НАЧИН И ПОСТУПАК ИСПИТИВАЊА
ПОГОДНОСТИ ВОЗИЛА
Члан 4.

Секретаријат, по пријему захтева превозника
за продужење рока важења такси дозволе или захтева
за испитивање погодности возила одређује место,
датум и време обављања испитивања погодности
возила, издаје Упут за испитивање погодности
путничког возила за обављање такси превоза (у даљем
тексту: Упут) превознику за Комисију, која ће
извршити преглед возила.
Члан 5.

Испитивање погодности возила Комисија
обавља на основу Упута, који издаје Секретаријат.
Секретаријат издаје Упут за први или редован
преглед возила који се врши једном годишње, као и
када се врши замена возила за обављање такси
превоза.
Секретаријат издаје Упут:
1.физичком лицу које је поднело захтев за
издавање одобрења за обављање такси превоза, ако је
испунило услове из члана 11. тачке 1., 2., 3., 4., 6., и 7.
Одлуке и правном лицу које је поднело захтeв за
издавање одобрења за обављање такси превоза, ако је
испунило услове из члана 9. тачке 1., 2., 3., 5., и 7.
Одлуке ( у даљем тексту : први преглед возила), у року
од три дана, од дана утврђивања да је испунило
прописане услове.
2. правном лицу, односно предузетнику које
обавља такси превоз, које је дужно да се за издавање
Упута обрати Секретаријату, најкасније у року од три
дана пре истека важења потврде о погодности такси
возила за обављање такси превоза (у даљем тексту:
редован преглед возила).
3. правном лицу, односно предузетнику које
обавља такси превоз, када врши замену возила за које
има важећу потврду о погодности такси возила за
обављање такси превоза ( у даљем тексту : замена
возила ) у року од три дана, од дана пријаве промене.
Секретаријат, уз Упут издаје образац за
идентификацију возила, у којем податке попуњава
превозник.
Члан 6.

О раду Комисије води се Записник о
испитивању погодности возила за обављање такси
превоза, који садржи:
1. датум и место испитивања погодности
возила;
2. име и презиме присутног председника и
чланова Комисије или њихових заменика ;
3. податке о идентификацији и прегледу
возила чија се погодност испитује ( регистарска ознака
возила, тип возила и година производње ) ;
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4.податке о власнику или кориснику возила
по основу уговора о лизингу ( име и презиме и место
пребивалишта власникa или корисникa возила или
назив и седиште правног лица ) ;
5. податке о возилу ( број полисе осигурања
путника у јавном превозу од последица несрећног
случаја, са назнаком ко издаје полису и тип ,односно,
модел таксиметра са бројем постављеног жига ) ;
6. закључак Комисије да ли је возило погодно
или није погодно за обављање такси превоза ;
7. напомену, односно, примедбе Комисије о
утврђеним неправилностима, односно недостацима
утврђеним приликом испитивања погодности возила
и рок за њихово отклањање.
Записник потписује председник и чланови
Комисије или њихови заменици и власник или
корисник возила или запослени такси возач код
предузетника или у правном лицу.
Примерак записника у којем су констатоване
неправилности, односно недостаци у којем је одређен
рок за њихово отклањање уручује се власнику или
кориснику возила или запосленом такси возачу код
предузетника или у правном лицу.
Члан 7.

Испитивању погодности возила, поред
председника и чланова Комисије или њихових
заменика , присуствује предузетник као такси возач
или запослени такси возач код предузетника или у
правном лицу или физичко лице коме је Секретаријат
издао Упут.
Пре почетка испитивања погодности возила,
лице из става 1. овог члана дужно је да Комисији
преда Упут, документа набројана у упуту и читко
попуњен образац за идентификацију возила.
Уколико лице из става 1. овог члана не
приложи тражена документа, односно доказе,
Комисија неће извршити испитивање погодности
возила, већ ће сачинити записник са напоменом,
односно примедбама о утврђеним недостацима и
одредиће рок за њихово отклањање.
Члан 8.

Испитивање погодности возила обухвата:
1. поступак идентификације возила;
2. визуелни преглед возила;
3. функционални преглед возила.
Члан 9.

Комисија обавља идентификацију возила, на
основу увида у саобраћајну дозволу возила и возило,
при чему се проверавају подаци који су унети у
образац за идентификацију возила.
О евентуалним недостацима утврђеним
током поступка идентификације возила, Комисија
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сачињава записник са примедбама и одређује рок за
отклањање недостатака.
Члан 10.

Након завршеног поступка идентификације
возила, Комисија обавља визуелни преглед возила.
Визуелним прегледом возила, Комисија
утврђује испуњеност следећих услова:
1. да је возило без спољашњих оштећења ( на
лимарији, браницима, стаклима, фаровима);
2. да је унутрашњост возила ( седишта, оплате
врата и крова, подне облоге, облоге простора за
смештај пртљага, рукохвати, ручице за отварање
врата, ручице за отварање прозора и слично) без
оштећења;
3. да је возило чисто;
4. да возило има највише пет седишта,
рачунајући и седиште возача;
5. да су седишта у возилу правилно
постављена и причвршћена, тако да путник гледа у
правцу кретања возила, а да задњи део седишта
обезбеђује довољну сигурност путника;
6. да возило има најмање четворо врата;
7. да возило на крову има кровну ознаку
“ТАХI”, која је са обе стране истог изгледа и да је
опремљено инсталацијом за осветљење кровне ознаке;
8. да возило има таксиметар који мора бити
исправан, баждарен на важећу тарифу, пломбиран ,
постављен тако да износ који откуцава буде видљив
корисницима превоза и да се укључењем истог, светло
на кровној ознаци “ТАХI”искључује;
9. да је кровна ознака “ТАХI” повезана са
системом за напајање електричном енергијом возила
помоћу одговарајућег прикључка који омогућује да се
осветљавајући део кровне ознаке аутоматски пали,
односно гаси преко таксиметра;.
10. да возило има противпожарни апарат,
сервисиран у складу са Законом;
11. да се у возилу на видном месту налази
истакнут идентификациони картон такси возача;
12. да возило има исправан систем за грејање
и хлађење ( клима уређај);
13. да возило испуњава услове у погледу
границе издувне емисије;
14. да је под возила прекривен подлогом која
је издржљива, спречава клизање и стварање прашине;
15. ако је висина пода возила од тла већа од
410 мм, мора постојати степеник обложен подлогом
која се не клиза;
16. да је покривка унутрашњости возила и
крова правилно израђена и постављена;
17. да је свако седиште у возилу опремљено
сигурносним
појасевима
према
декларацији
произвођача, без видљивих оштећења и нечистоћа у
возилу;.
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У случају када се врши први преглед возила
не утврђује се испуњеност услова из тачке 7., 9. и
11.овог члана.
Члан 11.

Након завршеног визуелног прегледа возила,
Комисија обавља функционални преглед возила.
Функционалним прегледом возила, Комисија
врши проверу исправности рада следећих уређаја и
опреме:
1. светлосно-сигналних делова и уређаја на
возилу (сијалице, фарови, мигавци, кровна ознака и
слично);
2. помоћних уређаја на возилу (брисачи
ветробранских стакала, брисачи фарова ако постоје,
вентилација возила, електричне команде за отварање
прозора, подешавање наслона седишта, померање
седишта, клима уређаја и слично);
3. таксиметра, који мора бити исправан,
баждарен на важећу тарифу, пломбиран и постављен
тако да износ који откуцава буде видљив корисницима
превоза и да се укључењем истог, светло на кровној
ознаци “ТАХI”, искључује;
4. унутрашњег осветљења које осветљава
простор за путнике;
5. врата возила која се са спољне и
унутрашње стране отварају без помоћи возача и да се
прозори правилно отварају и затварају;
6. инсталације за осветљење кровне ознаке
повезане на прикључак на возилу преко таксиметра,
тако да се аутоматски пали или гаси сијалица која
осветљава натпис “ТАХI”на кровној ознаци.
У случају првог прегледа не проверава се
испуњеност услова из тачкe 6. овог члана.
Ако Комисија у поступку визуелног и
функционалног прегледа возила утврди да возило не
испуњава услове прописане одредбама чланa 10. и 11.
овог правилника, обуставиће поступак испитивања
погодности возила, сачиниће записник са примедбама
и одредиће рок за отклањање уочених недостатака.
Члан 12.

Након спроведеног поступка испитивања
погодности возила, Комисија доставља Секретаријату
записник о испитивању погодности возила за
обављање такси превоза.
Члан 13.

Секретаријат на основу достављеног
записника Комисије, издаје потврду о погодности
такси возила за обављање такси превоза, са роком
важења од годину дана, од дана издавања потврде.
Када се врши замена такси возила, којим се
обављао такси превоз, за ново возило чија је
регистарска ознака територије Града, а која не садржи
латинична слова „TX „ Секретаријат издаје
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привремену потврду о погодности такси возила, за
обављање такси превоза, са роком важења до 15 дана,
односно до пререгистрације возила на регистарску
ознаку која садржи латинична слова „TX „ на задње
две позиције. По извршеној пререгистрацији возила,
превозник доставља Секретаријату нову саобраћајну
дозволу и привремену потврду о погодности такси
возила, ради продужења рока важности потврде.
Секретаријат ће извршити продужење рока важности
потврде о погодности такси возила, са роком важења
од годину дана, од дана издавања привремене потврде.
Члан 14.

Ако Комисија у поступку испитивања
погодности возила за обављање такси превоза утврди
недостатке на возилу правног лица, предузетника,
односно физичког лица, сачиниће записник са
примедбама и одредиће рок за отклањање уочених
недостатака.
Секретаријат ће одбити захтев за издавање
одобрења за обављање такси превоза на територији
Града, ако правно лице, предузетник, односно
физичко лице упућено на испитивање погодности
возила, не отклони недостатке на возилу утврђене
записником Комисије, у остављеном року.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Ступањем на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о испитивању погодности такси
возила за обављање такси превоза (“Службени лист
града Панчева” број 31/16).
Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
Правилник доставити Секретаријату за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај и Секретаријату за финансије Градске
управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-15/2017-78
Панчево, 20.12.2017.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИКГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу члана 59. став 5. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
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У случају када се врши први преглед возила
не утврђује се испуњеност услова из тачке 7., 9. и
11.овог члана.
Члан 11.

Након завршеног визуелног прегледа возила,
Комисија обавља функционални преглед возила.
Функционалним прегледом возила, Комисија
врши проверу исправности рада следећих уређаја и
опреме:
1. светлосно-сигналних делова и уређаја на
возилу (сијалице, фарови, мигавци, кровна ознака и
слично);
2. помоћних уређаја на возилу (брисачи
ветробранских стакала, брисачи фарова ако постоје,
вентилација возила, електричне команде за отварање
прозора, подешавање наслона седишта, померање
седишта, клима уређаја и слично);
3. таксиметра, који мора бити исправан,
баждарен на важећу тарифу, пломбиран и постављен
тако да износ који откуцава буде видљив корисницима
превоза и да се укључењем истог, светло на кровној
ознаци “ТАХI”, искључује;
4. унутрашњег осветљења које осветљава
простор за путнике;
5. врата возила која се са спољне и
унутрашње стране отварају без помоћи возача и да се
прозори правилно отварају и затварају;
6. инсталације за осветљење кровне ознаке
повезане на прикључак на возилу преко таксиметра,
тако да се аутоматски пали или гаси сијалица која
осветљава натпис “ТАХI”на кровној ознаци.
У случају првог прегледа не проверава се
испуњеност услова из тачкe 6. овог члана.
Ако Комисија у поступку визуелног и
функционалног прегледа возила утврди да возило не
испуњава услове прописане одредбама чланa 10. и 11.
овог правилника, обуставиће поступак испитивања
погодности возила, сачиниће записник са примедбама
и одредиће рок за отклањање уочених недостатака.
Члан 12.

Након спроведеног поступка испитивања
погодности возила, Комисија доставља Секретаријату
записник о испитивању погодности возила за
обављање такси превоза.
Члан 13.

Секретаријат на основу достављеног
записника Комисије, издаје потврду о погодности
такси возила за обављање такси превоза, са роком
важења од годину дана, од дана издавања потврде.
Када се врши замена такси возила, којим се
обављао такси превоз, за ново возило чија је
регистарска ознака територије Града, а која не садржи
латинична слова „TX „ Секретаријат издаје
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привремену потврду о погодности такси возила, за
обављање такси превоза, са роком важења до 15 дана,
односно до пререгистрације возила на регистарску
ознаку која садржи латинична слова „TX „ на задње
две позиције. По извршеној пререгистрацији возила,
превозник доставља Секретаријату нову саобраћајну
дозволу и привремену потврду о погодности такси
возила, ради продужења рока важности потврде.
Секретаријат ће извршити продужење рока важности
потврде о погодности такси возила, са роком важења
од годину дана, од дана издавања привремене потврде.
Члан 14.

Ако Комисија у поступку испитивања
погодности возила за обављање такси превоза утврди
недостатке на возилу правног лица, предузетника,
односно физичког лица, сачиниће записник са
примедбама и одредиће рок за отклањање уочених
недостатака.
Секретаријат ће одбити захтев за издавање
одобрења за обављање такси превоза на територији
Града, ако правно лице, предузетник, односно
физичко лице упућено на испитивање погодности
возила, не отклони недостатке на возилу утврђене
записником Комисије, у остављеном року.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Ступањем на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о испитивању погодности такси
возила за обављање такси превоза (“Службени лист
града Панчева” број 31/16).
Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
Правилник доставити Секретаријату за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај и Секретаријату за финансије Градске
управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-15/2017-78
Панчево, 20.12.2017.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИКГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу члана 59. став 5. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-

МБ

Адреса

функција

2

Број позиције и опис

програм

ЈББК

ЈББК

3

Износ

УКУПНО:
Напомена: у колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу (без ознаке 49).
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
Име и презиме одговорног лица
Број:
МП
Место и датум:

1

класификација

Економска

Спецификација враћених буџетских средстава:

Раздео/глава

Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства

ПИБ

Седиште

Назив корисника јавних средстава који враћа средства

ОБРАЗАЦ СВС/ЈЛС

0.00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и 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, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17), члана 15. Одлуке о
Градској управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/17), 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
Милоша Обреновића у зони кућног броја 21, одређује
се укидање три паркинг места (паркинг места бр. 119,
120 и 121) посебног паркиралишта III зоне, ради
изградње саобраћајног прикључка на јавни пут.
II Саобраћајни прикључак пројектовати и
изградити у складу са Решењем о условима за
пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на
јавни пут број 03-592/2017 издатим од стране ЈП
„Урбанизам“ Панчево, од 18.09.2017. године (веза:
ROP-PAN-25785-LOC-1/2017).
Налаже се ЈКП „Хигијена“, служба „Паркинг
сервис“, Панчево, да:
- изузме из система наплате паркинг места
посебног паркиралишта наведена у тачки I
диспозитива овог решења;
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, брисањем ознака на
путу за означавање паркинг места посебног
паркиралишта, у складу са Правилником о
саобраћајној сигнализацији и стандардом.
Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да:
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
(ознаке на путу) избрише из Катастра саобраћајне
сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 09.11.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2017-26
ПАНЧЕВО, 09.10.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и 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, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17), члана 15. Одлуке о
Градској управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/17), 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 Лава
Толстоја у зони кућног броја 40, одређује се укидање
једног паркинг места општег паркиралишта, ради
изградње саобраћајног прикључка на јавни пут (према
Скици са назначеним паркинг местом за уклањање).
II Саобраћајни прикључак пројектовати и
изградити у складу са Решењем о условима за
пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на
јавни пут број 03-59/2017 издатим од стране ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево,
од 13.02.2017. године (веза: ROP-PAN-1787-LOC1/2017).
Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, брисањем ознака на
путу за означавање паркинг места општег
паркиралишта, у складу са Правилником о
саобраћајној сигнализацији и стандардом.
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
(ознаке на путу) избрише из Катастра саобраћајне
сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 10.11.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

27. Децембар 2017. године

Страна 56 - Број 33

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2017-27
ПАНЧЕВО, 10.10.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2017-28
ПАНЧЕВО, 13.10.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и 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, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17 и 24/17), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), 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

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и 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, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17 и 24/17), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 113, 192. и
196. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I У насељеном месту Панчево, у улици 7. јула
у зони раскрснице са улицом Радивоја Кораћа,
одређује се постављање заштитне челичне ограде у
челу „Т“ раскрснице, ради спречавања скретања
возила са пута према стамбеним објектима. Заштитну
ограду означити ретрорефлектујућим материјалом,
ради боље уочљивости у ноћним условима и у
условима смањене видљивости.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, постављањем
заштитне челичне ограде у складу са Правилником о
саобраћајној
сигнализацији,
стандардом
и
Саобраћајним пројектом на који Одељење за
саобраћај Секретаријата за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, издаје сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме;
Рок за извршење овог решења је 17.11.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.

I У насељеном месту Панчево, у улици Др
Светислава Касапиновића у зони раскрснице са
улицом Милоша Требињца, одређује се постављање
допунске табле „Паук носи“, испод постојећег знака
II-3 и постојеће допунске табле.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, постављањем
допунске табле у складу са Правилником о
саобраћајној
сигнализацији,
стандардом
и
Саобраћајним пројектом на који Одељење за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, издаје сагласност;
- постављену допунску таблу унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације;
Рок за извршење овог решења је 22.11.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2017-29
ПАНЧЕВО, 20.10.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2017-30
ПАНЧЕВО, 30.10.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА

Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и 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, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17 и 24/17), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 113, 192. и
196. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
доноси

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и 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, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17 и 24/17), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I У насељеном месту Панчево у улици
Шарпланинска, у зони кућног броја 19, одређује се
постављање саобраћајног огледала (IX-6) на
непрегледном месту у зони раскрснице (код
стоваришта „Тмушић“). Саобраћајно огледало
поставити тако да учесници у саобраћају који наилазе
на поменуту раскрсницу, могу на време уочити једни
друге.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, постављањем
опреме пута у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији, стандардом и Саобраћајним пројектом
на који Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, издаје
сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације;
Рок за извршење овог решења је 30.11.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.

I У насељеном месту Панчево, у улици Цара
Душана, одређује се уклањање следеће саобраћајне
сигнализације:
- саобраћајни знак ван стандарда „подручје
школе – пази деца“ (код кућног броја 26) који заклања
новопостављени саобраћајни знак са измењивим
садржајем порука
- саобраћајни знак II-30 „ограничење брзине
до 40 km/h“, који је постављен у близини раскрснице
са улицом Филипа Вишњића;
II У насељеном месту Панчево, у улицaма
Петра Прерадовића и Филипа Вишњића, одређује се
уклањање следеће саобраћајне сигнализације:
- саобраћајних знакова II-35 „забрана
паркирања“, који су постављени на истим стубовима
са саобраћајним знаковима III-30 „паркиралиште“.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши уклањање поменуте саобраћајне
сигнализације из тачака I и II диспозитива овог
решења
-уклоњену
саобраћајну
сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
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Рок за извршење овог решења је 16.01.2018.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2017-36
ПАНЧЕВО, 29.12.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и 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, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17 и 24/17), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 113, 192. и
196. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
одредби Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/2017), доноси

РЕШЕЊЕ
I На општинским путевима на територији
града Панчева и улицама у насељеном месту Панчево,
одређује се усклађивање (замењивање, односно
постављање) следеће саобраћајне сигнализације која
треба бити у складу са важећим Правилником о
саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ број
85/2017):
- саобраћајни знакови „препрека за
успоравање саобраћаја“ (III-4), на местима где су
постављена техничка средства за успоравање
саобраћаја;
- саобраћајни знакови „зона школе“ (III-28),
на почетку зоне школа
- саобраћајни знакови „завршетак зоне
школе“ (III-28.1), на завршетку зоне школа.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
-изврши
усклађивање
саобраћајне
сигнализације из тачке I диспозитива овог решења,
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замењивањем, односно постављањем одговарајућих
саобраћајних знакова на местима где је то потребно, у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
као и уклањањем саобраћајних знакова који нису у
складу са поменутим Правилником.
- постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације;
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 31.05.2018.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2017-32
ПАНЧЕВО, 16.11.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 132. став 2, 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 55.
Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“
број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17 и
24/17), члана 31. и 34. Одлуке о општинским путевима
и улицама на територији града Панчева („Сл. лист
града Панчева“ број 19/17), члана 15. Одлуке о
Градској управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а
(„Службени гласник РС“ број 18/16), одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/2017), доноси

РЕШЕЊЕ
I На деоницама општинских путева на
територији града Панчева, изван насеља, одређује се
ограничење брзине кретања на 40km/h уколико су
временски услови такви да је коловоз клизав услед
појаве снега, леда, или поледице. Одређује се
постављање одговарајућих саобраћајних знакова II-30
„ограничење брзине“, са допунским таблама IV-7.1
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које симболом означавају да је коловоз клизав услед
временских услова у којима важе знакови уз које су
постављене.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, постављањем
одговарајућих саобраћајних знакова са прописаним
допунским таблама на излазним правцима из насеља
(на општинским путевима), у складу са Правилником
о саобраћајној сигнализацији и Стандардом;
-поменуту
саобраћајну
сигнализацију
(саобраћајне знакове и допунске табле) уклони када
престану разлози због којих је постављена, а
најкасније 31.03.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2017-33
ПАНЧЕВО, 22.11.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и 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, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 11. став 2. и члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17 и
24/17), члана 15. Одлуке о Градској управи града
Панчевa („Службени лист града Панчева“ број 13/17),
чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени гласник
РС“ број 18/16), одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/2017), доноси

РЕШЕЊЕ
I Одређује се постављање опреме пута –
стубића, на пешачкој стази која води ка пешачком
прелазу у улици Иве Лоле Рибара у Старчеву, наспрам
Основне школе „Вук Стефановић Караџић“. Опрема
пута – стубићи (IX-7.1) се постављају ради заштите
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пешака и зелених површина од непрописног проласка
возила преко поменуте пешачке стазе и тротоара.
Налаже се ЈКП-у „Старчевац“, Старчево, да:
- изврши постављање опреме пута – стубића
(2 ком.), у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији и стандардом, водећи рачуна о
прописаној удаљености стубића од коловоза.
Рок за извршење овог решења је 30.12.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2017-34
ПАНЧЕВО, 13.12.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и 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, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 11. став 2. и члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17 и
24/17), члана 15. Одлуке о Градској управи града
Панчевa („Службени лист града Панчева“ број 13/17),
чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени гласник
РС“ број 18/16), одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/2017), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Долово, одређује се
постављање опреме пута – стубића, на почетку
пешачке стазе која води од улице Краља Петра I према
гробљу. Опрема пута – стубићи (IX-7.1) се постављају
ради заштите пешака и зелених површина од
непрописног проласка возила преко поменуте
пешачке стазе.
Налаже се ЈКП-у „Долови“, Долово, да:
- изврши постављање опреме пута – стубића,
у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији и стандардом.
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Рок за извршење овог решења је 31.12.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2017-35
ПАНЧЕВО, 14.12.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. Саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и 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, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17 и 24/17), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево, у улици Цара
Душана, одређује се уклањање следеће саобраћајне
сигнализације:
- саобраћајни знак ван стандарда „подручје
школе – пази деца“ (код кућног броја 26) који заклања
новопостављени саобраћајни знак са измењивим
садржајем порука
- саобраћајни знак II-30 „ограничење брзине
до 40 km/h“, који је постављен у близини раскрснице
са улицом Филипа Вишњића;
II У насељеном месту Панчево, у улицaма
Петра Прерадовића и Филипа Вишњића, одређује се
уклањање следеће саобраћајне сигнализације:
- саобраћајних знакова II-35 „забрана
паркирања“, који су постављени на истим стубовима
са саобраћајним знаковима III-30 „паркиралиште“.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:

Страна 61 - Број 33

27. Децембар 2017. године

- изврши уклањање поменуте саобраћајне
сигнализације из тачака I и II диспозитива овог
решења
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 16.01.2018.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2017-36
ПАНЧЕВО, 29.12.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
члана 10. Одлуке о јавном градском линијском
превозу путника на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 5/14 и 34/15) и
чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени гласник
РС“ број 18/16), доноси

РЕШЕЊЕ
Одређује се успостављање нових аутобуских
стајалишта јавног градског превоза путника у улици
Димитрија Туцовића у насељеном месту Панчево.
Аутобуска стајалишта позиционирати у зони кућних
бројева 102 (за смер А од центра града) и 107 (за смер
Б ка центру града).
Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево
(управљач пута) да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
става 1. диспозитива овог решења, постављањем
прописаних саобраћајних знакова и обележавањем
одговарајућих ознака на коловозу за аутобуска
стајалишта, у складу са Правилником о саобраћајног
сигнализацији и стандардом;
- постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Налаже се ЈКП за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“, Панчево, да стајалишта
означи стајалишним ознакама поред пута, на
прописан начин.
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Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
V-17-344-2/2017-3
Панчево, 27.12.2017. године
Трг Краља Петра I 2-4
Телефон 013 30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саоб.

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и 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, 96/15др. 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 15. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 13/17), 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 Др
Жарка Фогараша у зони кућног броја 11, одређује се
постављање комуналне опреме – стубића, у циљу
заштите пешака и спречавања паркирања возила на
зеленој површини.
Налаже се ЈП „Урбанизам“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, постављањем
комуналне опреме - стубића, у складу са техничком
информацијом и стандардом.
Рок за извршење овог решења је 29.09.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2017-22
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ПАНЧЕВО, 29.08.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски дипл. инж. арх.

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и 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, 96/15др. 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 15. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 13/17), 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 Петра Бојовића испред кућних бројева 22, 24,
26 и 28 (дворишни део), одређује се постављање
комуналне опреме – стубића, у циљу заштите пешака
и спречавања паркирања возила уз зграду.
Налаже се ЈП „Урбанизам“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, постављањем
комуналне опреме - стубића, у складу са техничком
информацијом и стандардом.
Рок за извршење овог решења је 28.09.2017.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2017-21
ПАНЧЕВО, 28.08.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски дипл. инж. арх.
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