СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 17

ГОДИНА I

ПАНЧЕВО, 31. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 12.760,48
Цена овог примерка
149,00
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На основу члана 27. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса («Службени гласник РС» бр.
25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-исправка), члана
16. став 3. Одлуке о улицама, општинским и
некатегорисаним путевима («Сл.лист општине
Панчево» бр. 7/08) и члана 39. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број
8/08), Скупштина града Панчево, на седници
одржаној, дана 30. децембра 2008.године, донела
је

На основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), члана 68. став 2. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 9/02,
87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 85/06 и 86/06)
и чланова 27. став 2. и 54. став 1. тачка 5. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 8/08), градоначелник града Панчева, дана
31. децембра 2008. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности за доношење
Одлуке о висини накнаде за коришћење
улица, општинских и некатегорисаних
путева на територији
града Панчева

Члан 1.
Овом одлуком оснива се Градска служба за
буџетску инспекцију и ревизију (у даљем тексту:
Градска служба).

I
Даје се претходна сагласност на Одлуку о
висини накнаде за коришћење улица, општинских
и некатегорисаних путева на територији града
Панчева, коју је донео Управни одбор ЈП
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева»
Панчево, број 01-6603-2/08, од 6.11.2008.год.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Панчева».
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЕЧВА
БРОЈ: 1-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. год,
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

ОДЛУКУ
о Градској служби за буџетску инспекцију и
ревизију

Члан 2.
Овом одлуком уређују се питања
организације, делокруга и начина рада Градске
службе.
Члан 3.
Градска служба се организује, врши задатке
и послове из свог делокруга као самостална
стручна служба, без унутрашњих организационих јединица.
Члан 4.
Рад Градске службе доступан је јавности на
начин утврђен законом.
Члан 5.
Запослени у Градској служби дужни су да
своје послове обављају савесно и непристрасно,
не руководећи се при том својим политичким
убеђењима, нити их у обављању послова могу
изражавати и заступати.
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Члан 6.
Градска служба обавља стручне и
организационе поспове који се односе на
спровођење инспекције над:
1) директним и индиректним корисницима
средстава буџета града Панчева;
2) јавним предузећима основаним од стране
града Панчева, правним лицима основаним од
стране свих јавних предузећа, односно правним
лицима над којима град Панчево има директну
или индиректну контролу над више од 50%
капитала или више од 50% гласова у управном
одбору, као и над другим правним лицима у
којима локална јавна средства чине више од 50%
укупног прихода.
Градска служба обавља и друге послове по
налогу градоначелника, у складу са законом и
другим прописима којима се уређује ова област.
Члан 7.
Радом Градске службе руководи шеф.
Члан 8.
Шеф Градске службе за свој рад и за законито и благовремено извршавање послова из
надлежности Градске службе, одговара градоначелнику.
Члан 9.
Правилник о систематизацији радних места
Градске службе доноси градоначелник.
Члан 10.
Права, обавезе и одговорности из радног
односа запослени у Градској служби остварују у
Градској управи града Панчева.
Члан 11.
Административне и техничке послове за
потребе Градске службе обављаће Секретаријат
за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа, а по потреби и други
секретаријати Градске управе града Панчева.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о Служби за буџетску инспекцију
и ревизију општине Панчево («Службени лист
општине Панчево» број 20/04).
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од

31. децембар 2008. године

дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-302
Панчево, 31. децембар 2008. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
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Градоначелница града Панчева, на основу
члана 54. став 1. тачка 9) и члана 99. став 2.
Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 8/08), дана 31. децембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Стручног савета
градоначелнице града Панчева
I
Ради разматрања појединих питања из
надлежности градоначелнице града Панчева и
давања мишљења и предлога за њихово решавање,
образује се Стручни савет градоначелнице града
Панчева (у даљем тексту: Савет).
II
За чланове Савета именују се:
1. Бранислав Бјелица, дипломирани
правник, за прописе у области заштите животне
средине, урбанизма и просторног планирања;
2. Др Петар Стојић, доктор биотехничких
наука за генетику, за област пољопривреде и
руралног развоја;
3. Др Новица Јовановић, доктор машинских наука, за област високошколског образовања
и спорта.
III
Задатак Савета је да разматра поједина
питања из надлежности градоначелнице града
Панчева, утврђена Статутом града Панчева и да
о тим питањима да стручно мишљење, односно
предложи њихово решавање.
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Савет, као колегијално тело, ради у
седницама, изузев у случају када чланови Савета
о појединим питањима дају стручно мишљење,
односно предлажу њихово решавање, по налогу
градоначелнице града Панчева.
Стручне, организационе и административнотечничке послове за потребе Савета обављају:
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај,
Секретаријат за заштиту животне средине,
Секретаријат за привреду и економски развој,
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
и Секретаријат за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа.
IV
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I
ФИЛИП
МИТРОВИЋ,
дипломирани
економиста, поставља се за помоћника
градоначелника града Панчева за економски
развој, почев од 31. децембра 2008. године.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-303
Панчево, 31. децембра 2008. године

Члановима Савета припада месечна накнада
у висини од 30% нето плате председника
Скупштине града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-301
Панчево, 31. децембра 2008. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
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На основу чланова 58. став 3. и 66. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), члана 72. став 2. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број
8/08) и члана 23. Одлуке о Градској управи града
Панчева («Службени лист града Панчева» број
11/08), градоначелница града Панчева, дана 31.
децембра 2008. године донела је
РЕШ ЕЊЕ
о постављењу помоћника градоначелника
града Панчева

314
На основу члана 27. став 1. алинеја 2.
тачка 1. Статута Јавног предузећа “Дирекција
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, на
194. редовној седници Управног одбора Јавног
предузећа “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” Панчево одржане дана 06.11.2008.
године, решавајући тачку 2. дневног реда
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ УТВРЂУЈЕ
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА,
донео је
ОДЛУКУ
о висини накнаде за коришћење улица,
општинских и некатегорисаних
путева натериторији града Панчева
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина:
1) накнаде за ванредни превоз;
2) накнаде за постављање рекламних
табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или
звучно обавештавање или оглашавање на јавном
путу, односно на другом земљишту које користи
управљач јавног пута;
3) накнаде за прекомерно коришћење јавног
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пута, његовог дела или путног објекта;
4) накнаде за закуп делова земљишног
појаса јавног пута;
5) накнаде за закуп другог земљишта које
користи управљач јавног пута;
6) накнаде за прикључење прилазног пута
на јавни пут;
7) накнаде за постављање водовода,
канализације, електричних, телефонских и
телеграфских водова и сл. на јавни пут.
8) накнаде за изградњу комерцијалних
објеката којима је омогућен приступ са јавног
пута;
9) годишње
накнаде
за
коришћење
комерцијалних објеката којима је омогућен
приступ са јавног пута;
НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ

А
1
2
3
4
5
6

Б
180,00
540,00
990,00
1.590,00
2.400,00
3.600,00

В
420,00
570,00
1.080,00
1.800,00
2.860,00
3.960,00

Пут за 6 т/осовини

Пут за 8 т/осовини

Пут за 10 т/осовини

Прекорачење дозвољеног оптерећења по
осовини (тона)

Члан 2.
Под ванредним превозом, у смислу ове
одлуке, подразумева се превоз возилом које
осовинским оптерећењем, укупном масом,
ширином, дужином и висином прекорачује
прописане мере.
Накнада за прекорачење прописаног
осовинског оптерећења, када возило са или
без прикључног возила на једној или више
једноструких осовина или вишеструкој осовини
прекорачује дозвољено осовинско оптерећење,
обрачунава се у динарима по пређеном километру
и утврђује у следећим износима:
НАКНАДА ЗА ОСОВИНСКО
ОПТЕРЕЋЕЊЕ НА ПУТУ
(динара/ос/км.)

Г
480,00
630,00
1.110,00
1.950,00
3.120,00
5.610,00
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7
8
9
10

4.440,00
5.370,00
7.080,00
5.790,00
6.960,00
9.960,00
7.350,00
9.120,00
13.770,00
9.030,00
10.860,00 18.720,00
За прекорачење дозвољеног оптерећења
преко 10,0 тона по осовини, накнада се увећава
за по 35% у односу на износ накнаде утврђен за
претходно прекорачење дозвољеног оптерећења
по осовини, почев од износа накнаде за
прекорачење дозвољеног оптерећења од 10 тона
по осовини.
Члан 3.
Уколико је на одређеном путу односно
деоници пута ограничено осовинско оптерећење
за једну осовину, осовинско оптерећење је
ограничено и за вишеструке осовине и то:
• Код ограничења осовинског оптерећења
на 10 тона по једнострукој осовини, осовинско
оптерећење на вишеструким осовинама је
ограничено:
1. за двоструке осовине на 16 тона,
2. за троструке осовине на 24 тоне,
3. за четвороструке осовине на 32 тоне.
4. за петоструке осовине на 40 тона.
5. за шестоструке осовине на 48 тона.
6. за седмоструке осовине на 56 тона.
7. за осмоструке осовине на 64 тона.
•Код ограничења осовинског оптерећења
на 8 тона по једнострукој осовини, осовинско
оптерећење на вишеструким осовинама је
ограничено:
1. за двоструке осовине на 12,8 тона,
2. за троструке осовине на 19,2 тоне,
3. за четвороструке осовине на 25,6 тона.
4. за петоструке осовине на 32 тоне.
5. за шестоструке осовине на 38,4 тона.
6. за седмоструке осовине на 44,8 тона.
7. за осмоструке осовине на 51,2 тоне.
• Код ограничења осовинског оптерећења
на 6 тона по једнострукој осовини, осовинско
оптерећење на вишеструким осовинама је
ограничено:
1. за двоструке осовине на 9,6 тона,
2. за троструке осовине на 14,4 тона,
3. за четвороструке осовине на 19,2 тона.
4. за петоструке осовине на 24 тоне.
5. за шестоструке осовине на 28,8 тона.
6. за седмоструке осовине на 33,6 тона.
7. за осмоструке осовине на 38,4 тоне.
Под вишеструком осовином, у смислу ове
одлуке, сматра се осовина код које међусобно
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растојање суседних осовина износи од 1,0 до 2,0
метра и која је конструисана тако да аутоматски
изједначава оптерећење на суседним осовинама
те вишеструке осовине.

оптерећења на осмострукој осовини подели
са бројем осам и тако добијено прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини множи са
коефицијентом 2,530.

Члан 4.
У случајевима прекорачења осовинског
оптерећења на вишеструким осовинама, висина
накнаде се утврђује у складу са чланом 2. ове
одлуке, применом следећег поступка обрачуна:
•за двоструку осовину прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини се израчунава
тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења
на двострукој осовини подели са бројем два и тако
добијено прекорачење дозвољеног оптерећења
по осовини множи са коефицијентом 1,375;
•за троструку осовину прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини се израчунава
тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења
на трострукој осовини подели са бројем три и тако
добијено прекорачење дозвољеног оптерећења
по осовини множи са коефицијентом 1,657;
•за четвороструку осовину прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини се
израчунава тако што се прекорачење дозвољеног
оптерећења на четворострукој осовини подели
са бројем четири и тако добијено прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини множи са
коефицијентом 1,892;
•за петоструку осовину прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини се
израчунава тако што се прекорачење дозвољеног
оптерећења на петострукој осовини подели
са бројем пет и тако добијено прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини множи са
коефицијентом 2,120;
•за шестоструку осовину прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини се
израчунава тако што се прекорачење дозвољеног
оптерећења на шестострукој осовини подели
са бројем шест и тако добијено прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини множи са
коефицијентом 2,280;
•за седмоструку осовину прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини се
израчунава тако што се прекорачење дозвољеног
оптерећења на седмострукој осовини подели
са бројем седам и тако добијено прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини множи са
коефицијентом 2,430;
•за осмоструку осовину прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини се
израчунава тако што се прекорачење дозвољеног

Члан 5.
Накнада за прекорачење дозвољене укупне
масе од 40 тона, обрачунава се у динарима по
пређеном километру за сваку тону прекорачења
и утврђује у следећим износима:
• за прекорачење
од 41 до 60 тона
120,00 дин/кмt
• за прекорачење
од 61 до 80 тона
225,00 дин/кмt
• за прекорачење
преко 80 тона
795,00 дин/кмt
Укупна маса, у смислу ове одлуке, представља
збир масе возила и масе терета на возилу.
Члан 6.
Кад је код ванредног превоза прекорачено
истовремено и дозвољено осовинско оптерећење
и дозвољена укупна маса, накнада се обрачунава
и наплаћује за свако прекорачење појединачно.
Члан 7.
Накнада за прекорачење дозвољене дужине
возила, за возило са или без терета, од 12 м за
једноструко возило (камион), 16,5 м за тегљач
са полуприколицом и хладњаче, односно 18
м за камион са приколицом и вучни воз са
две приколице, обрачунава се у динарима по
пређеном километру и утврђује у следећим
износима:
• за прекорачење
до 20%
45,00 дин/км
• за прекорачење
преко 20%
60,00 дин/км
Члан 8.
Накнада за прекорачење дозвољене ширине
возила од 2,5 метра, ако возило са или без терета
прелази дозвољену ширину, обрачунава се у
динарима по пређеном километру и утврђује у
следећим износима:
• за прекорачење
од 2,51 до 3,00 м
60,00 дин/км
• за прекорачење
од 3,01 до 4,00 м 120,00 дин/км
• за прекорачење
преко 4,00 м
180,00 дин/км
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Члан 9.
Накнада за прекорачење дозвољене висине
возила од 4,00 метра, ако возило са или без
терета прелази дозвољену висину, обрачунава се
у динарима по пређеном километру и утврђује у
следећим износима:
• за прекорачење
од 4,01 до 4,50 м
120,00 дин/км
• за прекорачење
преко 4,50 м
180,00 дин/км
Трошкови евентуалне демонтаже и монтаже
светлосних саобраћајних знакова и светлосних
ознака, односно вертикалне саобраћајне
сигнализације падају на терет подносиоца
захтева а обрачунавају се по ценама редовног
одржавања истих.
Члан 10.
Када возило, са или без терета, прекорачује
дозвољену дужину, ширину и висину на више
места, обрачунава се само највећа димензија
из сваког прекорачења и то за сваку врсту
прекорачења посебно.
Када возило, са или без терета прекорачује
више димензија, укупна накнада се обрачунава
као збир накнада за прекорачења по свакој
димензији.
Члан 11.
Код обрачуна накнаде, сваки започети
километар превоза обрачунава се као пређени
километар, а прекорачење оптерећења преко
500,00 кг обрачунава се као једна тона.
Дужина пута који се користи за ванредни
превоз утврђује се на основу катастра и регистра
улица, општинских и некатегорисаних путева
на територији града Панчева, коју води Јавно
предузеће “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” Панчево и одобрене трасе кретања.
НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА,
УРЕЂАЈА ЗА СЛИКОВНО ИЛИ ЗВУЧНО
ОГЛАШАВАЊЕ
Члан 12.
1. За постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно и звучно
обавештавање или оглашавање на локалном путу
и примарним улицама плаћа се годишња накнада
у висини од 8.500,00 динара/м2 постављеног
натписа (рекламиране површине)
2. За постављање рекламних табли,
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рекламних паноа, уређаја за сликовно и звучно
обавештавање или оглашавање у сабирним,
интегрисаним или стамбеним улицама односно
на некатегорисаном путу или другом земљишту
које користи управљач јавног пута плаћа се
годишња накнада у висини од 6.000,00 динара/м2
постављеног натписа (рекламиране површине).
3. Накнада за осветљавање билбордарекламних табли прикључених на мрежу јавног
осветљења, по комаду, поред накнаде дефинисане
у тачки 1 односно тачки 2 овог члана, износи за
једнострану таблу 7.500,00 динара, за двострану
таблу 9.700,00 динара, а за прво и поновно
укључење 4.980,00 динара.
4. Накнада за осветљавање светлећих
рекламних табли постављених на објектима јавне
расвете, по комаду, поред накнаде дефинисане
у тачки 1 односно тачки 2 овог члана, износи
960,00 динара, а за прво и поновно укључење
1.200,00 динара.
За постављање рекламних табли, рекламних
паноа, уређаја за сликовно и звучно обавештавање
или оглашавање закључује се уговор са ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева”
Панчево, на 5 година.
Накнада из тачке 1 и 2 овог члана, утврђује
се решењем о утврђивању висине накнаде за за
постављање рекламних табли, рекламних паноа,
уређаја за сликовно или звучно оглашавање, у
годишњем износу и плаћа у 12 једнаких месечних
рата до 5-тог у месецу за претходни месец.
Накнада из тачке 3 и 4 овог члана, утврђује
се у месечном износу и плаћа до 5-тог у месецу
за претходни месец.
НАКНАДА ЗА ПРЕКОМЕРНО
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ПУТА, ЊЕГОВОГ
ДЕЛА ИЛИ ПУТНОГ ОБЈЕКТА
Члан 13.
Под прекомерним коришћењем, у смислу
ове одлуке, подразумева се привремено или
трајно учешће теретних возила са више од 50% у
свим извршеним превозима терета на одређеном
јавном путу или његовом делу за потребе лица које
изводи радове на изградњи или реконструкцији
или обавља привредну делатност чија природа
захтева тако извршене превозе (експлоатација
камена, минерала, угља дрвета и сл.).
Правно лице у функцији чијег пословања је
остварено прекомерно коришћење јавног пута,
његовог дела или путног објекта плаћа накнаду
у висини од 500.000,00 динара по километру
пута на којем се остварује то прекомерно
коришћење.
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Прекомерно коришћење јавног пута, његовог
дела или путног објекта утврђује ЈП „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, на
основу просечног годишњег дневног саобраћаја
теретних возила носивости више од 11,5 тона и
то најмање четвороструким бројањем саобраћаја
на изворној односно циљној локацији.
Накнада из става 1 овог члана, утврђује
се решењем о утврђивању висине накнаде за
прекомерно коришћење јавног пута, његовог
дела или путног објекта, у годишњем износу и
плаћа у 12 једнаких месечних рата до 5-тог у
месецу за претходни месец.
НАКНАДА ЗА ЗАКУП ДЕЛОВА
ЗЕМЉИШНОГ ПОЈАСА ЈАВНОГ ПУТА
Члан 14.
За закуп одређеног дела земљишног појаса
које припада општинском путу бр. 1 (Панчево
- Банатски Брестовац), општинском путу бр.6
(Скробара - Качарево), општинском путу бр.7
(деоница старог пута Панчево-Београд) и
примарним улицама и које се користи за приступ
и изградњу комерцијалних објеката - бензинских
станица, мотела, хотела, ресторана, ауто сервиса,
продавница и других комерцијалних објеката
(у даљем тексту: комерцијални објекти), плаћа
се накнада у висини од 1.100,00 динара/м2
закупљене површине.
За закуп одређеног дела земљишног појаса
које припада општинском путу бр. 2 (Банатски
Брестовац - река Дунав), општинском путу
бр. 3 (Омољица - Иваново), општинском путу
бр. 4 (Долово - Железничка станица Долово),
општинском путу бр. 5 (Надел - Мраморак),
сабирним, интегрисаним и стамбеним улицама
и некатегорисаним путевима и које се користи
за приступ и изградњу комерцијалних објеката
плаћа се накнада у висини од 700,00 динара/м2
закупљене површине.
Накнада из ст. 1 и 2 овог члана утврђује се
решењем о утврђивању висине накнаде за закуп
дела земљишног појаса јавног пута, у годишњем
износу и плаћа се у 12 једнаких месечних рата
до 5-тог у месецу за претходни месец.
НАКНАДА ЗА ЗАКУП ДРУГОГ
ЗЕМЉИШТА КОЈЕ КОРИСТИ УПРАВЉАЧ
ЈАВНОГ ПУТА
Члан 15.
За коришћење пољопривредног земљишта
или другог земљишта које припада јавном путу
плаћа се годишња накнада у висини од: 5.000,00
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динара/hа закупљене површине оранице, односно
1.000,00 динара/hа закупљене површине ливаде
- пашњака.
Накнада из става 1 овог члана за прву годину
коришћења плаћа се у року од осам дана по
закључењу уговора, а за сваку наредну годину
до 15. јануара у тој години
НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
ПРИЛАЗНОГ ПУТА НА ЈАВНИ ПУТ
Члан 16.
Прилазни пут, у смислу ове одлуке, јесте
саобраћајна површина преко које се власнику
односно непосредном држаоцу непокретности
која се налази поред јавног пута, омогућава
прилаз на тај пут.
За прикључење прилазног пута на јавни пут
плаћа се накнада у висини од 3.500,00 динара.
Накнада из става 1 овог члана плаћа се
једнократно, приликом издавања сагласности за
прикључење на јавни пут.
НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРИЧНИХ,
ТЕЛЕФОНСКИХ И ТЕЛЕГРАФСКИХ
ВОДОВА И СЛ. НА ЈАВНИ ПУТ
Члан 17.
За постављање инсталација (водовод,
канализација, електричне инсталације, ПТТ и
сл.) поред, испод или изнад (укрштај) јавног
пута плаћа се накнада у висини од 20,00 динара
по метру дужном постављених инсталација,
пречника (или ширине) до 10 сm, а за инсталације
већег пречника (или ширине) накнада се
сразмерно повећању пречника (или ширине)
линеарно увећава.
Накнада из става 1 овог члана плаћа се
једнократно приликом издавања сагласности за
постављање инсталација.
НАКНАДА ЗА ИЗГРАДЊУ
КОМЕРЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИМА
ЈЕ ОМОГУЋЕН ПРИСТУП СА ЈАВНОГ
ПУТА
Члан 18.
За изградњу комерцијалних објеката на које
је омогућен приступ са јавног пута плаћа се
накнада, и то:
1) 360,00 динара по м2 корисне површине
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која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензинске станице)
на које је омогућен приступ са општинског
пута бр. 1 (Панчево - Банатски Брестовац),
општинског пута бр.6 (Скробара - Качарево)
и општинског пута бр.7 (деоница старог пута
Панчево - Београд).
2) 180.000,00 динара за изградњу бензинске
станице на коју је омогућен приступ са путева
из тачке 1 овог члана, до корисне површине која
одговара намени и функцији објекта до 500 м2, а
изнад те површине додатно се обрачунава 720,00
динара/м2.
3) 180,00 динара по м2 корисне површине
која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензинске станице)
на које је омогућен приступ са општинског
пута бр. 2 (Банатски Брестовац - река Дунав),
општинског пута бр. 3 (Омољица -Иваново),
општинског пута бр. 4 (Долово - Железничка
станица Долово), општинског пута бр. 5 (Надел
- Мраморак).
4) 144.000,00 динара за изградњу бензинске
станице на коју је омогућен приступ са путева
из тачке 3 овог члана, до корисне површине која
одговара намени и функцији објекта до 300 м2, а
изнад те површине додатно се обрачунава 180,00
динара/м2.
5) 90,00 динара по м2 корисне површине
која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензинске станице)
на које је омогућен приступ са примарне улице.
6) 108.000,00 динара за изградњу бензинске
станице на коју је омогућен приступ са улице из
тачке 5 овог члана, до корисне површине која
одговара намени и функцији објекта до 150 м2, а
изнад те површине додатно се обрачунава 900,00
дин/м2.
7) 60,00 динара по м2 корисне површине
која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензинске станице)
на које је омогућен приступ са сабирне,
интегрисане или стамбене улице односно са
некатегорисаног пута.
8) 75.600,00 динара за изградњу бензинске
станице на коју је омогућен приступ са улице
односно пута из тачке 7 овог члана, до корисне
површине која одговара намени и функцији
објекта до 100 м2, а изнад те површине додатно
се обрачунава 120,00 дин/м2.
Накнада из става 1 овог члана плаћа се
једнократно, на основу уговора, приликом
издавања сагласности за изградњу објекта.
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ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
КОМЕРЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИМА
ЈЕ ОМОГУЋЕН ПРИСТУП СА ЈАВНОГ
ПУТА
Члан 19.
Накнада за коришћење комерцијалних
објеката на које је омогућен приступ са јавног
пута плаћа се, и то:
1) 36,00 динара по м2 корисне површине
која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензинске станице),
на које је омогућен приступ са општинског
пута бр. 1 (Панчево - Банатски Брестовац),
општинског пута бр.6 (Скробара - Качарево)
и општинског пута бр.7 (деоница старог пута
Панчево - Београд).
2) 180.000,00 динара за коришћење
бензинске станице на којује омогућен приступ
са путева из тачке 1 овог члана.
3) 180,00 динара по м2 корисне површине
која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензинске станице)
на које је омогућен приступ са општинског
пута бр. 2 (Банатски Брестовац - река Дунав),
општинског пута бр. 3 (Омољица -Иваново),
општинског пута бр. 4 (Долово - Железничка
станица Долово), општинског пута бр. 5 (Надел
- Мраморак).
4) 144.000,00 динара за коришћење
бензинске станице на коју је омогућен приступ
са путева из тачке 3 овог члана.
5) 90,00 динара по м2 корисне површине
која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензинске станице)
на које је омогућен приступ са примарне улице.
6) 108.000,00 динара за коришћење
бензинске станице на коју је омогућен приступ
са улице из тачке 5 овог члана.
7) 63,00 динара по м2 корисне површине
која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензинске станице)
на које је омогућен приступ са сабирне,
интегрисане или стамбене улице односно са
некатегорисаног пута.
8) 75.600,00 динара за коришћење бензинске
станице на коју је омогућен приступ са улице
односно пута из тачке 7 овог члана.
Накнада из става 1 овог члана, утврђује се
Решењем о утврђивању накнаде за коришћење
комерцијалних објеката којима је омогућен
приступ са јавног пута, у годишњем износу и
плаћа у 12 једнаких месечних рата до 5-тог у
месецу за претходни месец.
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Члан 20.
Накнаде утврђене овом одлуком приход су
ЈП”Дирекција за изградњу и уређење Панчева”
Панчево као управљача јавног пута.
Подносилац захтева утврђену накнаду из
члана 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12. тачка 3 и 4, члана 16, 17,
и 18 дужан је да плати у корист ЈП”Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” Панчево у року од
8 (осам) дана од дана утврђивања исте.
Накнаде утврђене овом одлуком су без
пореза, те се подносиоци захтева обавезују да
плате и припадајући порез по закону, осим на
накнаде из члана 1. став 1. тачка 4 и 5.
Члан 21.
Висина накнаде утврђена овом одлуком
мења се једанпут годишње и то у поступку
утврђивања финансијског плана ЈП „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, за
наредну годину.
Изузетно, висина накнаде утврђена овом
одлуком, може се изменити и у случају доношења,
односно измене закона и прописа који регулишу
ову материју.
Члан 22.
Члан 12. ове одлуке ступа на снагу и
примењиваће се од дана престанка важења
одредаба Одлуке о привременом постављању
монтажних и покретних објеката на јавним
површинама
(“Службени
лист
општине
Панчево” број 10/04, 15/04-исправка, 16/04,
21/04, 5/05,11/05, 19/05, 27/05, 29/06, 14/07 и
19/07) и Одлуке о општим условима уређивања
насељених места на територији општине
Панчево (“Службени лист општине Панчево”
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број- 4/96, 11/96 и 7/99) које регулишу накнаду за
постављање рекламнх табли, рекламних паноа,
уређаја за сликовно и звучно обавештавање или
оглашавање на јавном месту, односно на другом
земљишту које користи управљач јавног пута.
Члан 23.
Ова одлука сматра се донетом када на исту
да сагласност Скупштина града Панчева.
Члан 24.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о накнадама за ванредни превоз
на локалним и некатегорисаним путевима
и улицама на територији општине Панчево
број 3304/99 од 13.12.1999. године и Одлука о
утврђивању висине накнаде за коришћење и
употребу локалних и некатегорисаних путева
на територији општине Панчево број 5441/01 од
28.11.2001. године.
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања
у “Службеном листу града Панчева”.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ” ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА”
ПАНЧЕВО БРОЈ: 01-6603-2/08
Панчево, 06. новембар 2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Миодраг Радојковић, професор, с.р.
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