СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
СЛУЖБЕНИ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 33. ГОДИНА IX

ЛИСТ

ПАНЧЕВО, 29. Децембар 2018. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 11.336,71

ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 02. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 04 Фебруар 2019. ГОДИНЕ

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чланова 54. и 98. став
2. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 25/15 - пречишћен текст и 12/16) и члана
12. став 2. Одлуке о остваривању права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу
(«Службени лист града Панчева» број 2/17),
Градоначелник града Панчева, дана 23.01. 2019. године,
донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о утврђивању номиналног износа права на
суфинансирање трошкова за вантелесну
оплодњу за 2019. годину
I
Утврђује се номинални износ права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу за 2019.
годину, у износу од 200.000,00 динара (словима:
двестахиљададинара и 00/100).
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ:II-06-020-2/2019-28
Панчево, 23.01.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 23.01.2019.
године разматрао је Предлог решења о образовању
Комисије за вредновање програма и пројеката од јавног
интереса у областима омладинског сектора града
Панчева, за 2019. годину, па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07, 83/14 - др. закон,101/16 - др. закон и 47/18) и
чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен
текст и 12/16), донео следеће

Аконтација претплате 11.597,00

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА
ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за вредновање програма и
пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора града Панчева за 2019. годину (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. Јован Самоилов, координатор Омладинског
ресурсног центра у Дому омладине Панчево, председник,
2. Александра Тимотијевић, чланица и
3. Синиша Велић, члан.
За секретара Комисије одређује се Мирјана
Савков, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на вредновање
програма и пројеката од јавног интереса у областима
омладинског сектора града Панчева за 2019. годину
Задаци Комисије из претходног става обухватају
следеће послове:
- усвајање критеријума за вредновање програма и
пројеката од јавног интереса,
- припрема конкурсне и пројектне документације
и предлога текста јавног конкурса,
- прегледање и оцењивање програма и пројеката
пристиглих на јавни конкурс,
- подношење предлога о финансијској подршци
одобреним програмима, пројектима и пријавама.
Приликом вредновања предлога програма и
пројеката од јавног интереса у области омладинског
сектора, Комисија се доследно придржава критеријума,
рокова и осталих услова прописаних јавним конкурсом.
III
Председник, чланови и секретар из тачке I овог
решења именују се за 2019. годину.
IV
Седнице Комисије сазива председник Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
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Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Записници са седница Комисије достављају
се Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
Комисија доставља Градоначелнику града Панчева
посредством
Секретаријата за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, а
најкасније до 31.01.2020.године.
VI
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обављају Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа и Секретаријат за јавне службе и
социјална питања, у сарадњи са осталим основним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-31
Панчево, 23.01.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
23.01.2019. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за вредновање програма и
пројеката удружења грађана града Панчева чији су
циљеви од јавног интереса, за 2019. годину, па је на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и чланова 54. и 98.
став 2. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донео
следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ГРАДА ПАНЧЕВА ЧИЈИ СУ ЦИЉЕВИ ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за вредновање
програма и пројеката удружења грађана града
Панчева чији су циљеви од јавног интереса, за 2019.
годину (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:

04. Фебруар 2019. године

Немања Ротар, члан Градског већа задужен за
подручје културе и омладине, председник,
2. Дејан Боснић, директор Градске библиотеке
Панчево, члан и
3. Јелена Милошевић, чланица.
За секретара Комисије одређује се Мирјана
Савков, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на вредновање
програма и пројеката од јавног интереса, које
реализују удружења грађана града Панчева, за 2019.
годину.
Наведени задаци Комисије обухватају
следеће послове:
- усвајање критеријума за вредновање
програма и пројеката од јавног интереса,
- припрема конкурсне и пројектне
документације и предлога текста јавног конкурса,
- прегледање и оцењивање програма и
пројеката пристиглих на јавни конкурс,
- подношење предлога Градоначелнику о
финансијској подршци одобреним програмима,
пројектима и пријавама.
Приликом вредновања предлога програма и
пројеката удружења грађана града Панчева од јавног
интереса, Комисија се доследно придржава
критеријума, рокова и осталих услова прописаних
јавним конкурсом.
III
Председник, чланови и секретар из тачке I
овог решења именују се за 2019. годину.
IV
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Записници са седница Комисије достављају
се Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
Комисија доставља Градоначелнику града Панчева
посредством Секретаријата за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, а
најкасније до 31.01.2020. године.
VI
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обављају Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа и Секретаријат за јавне службе и
социјална питања, у сарадњи са осталим основним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
1.

29. Децембар 2018. године
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VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-32
Панчево, 23.01,2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
23.01.2019 године, разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за вредновање пројекaта у
области културе, па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС» број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и
47/18), чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15 пречишћен текст и 12/16) и чланова 7. и 8. Уредбе о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне самоуправе («Службени
гласник РС» број 105/16 и 112/17), донео следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ
I
Образује се Комисија за вредновање
пројекaта у области културе (у даљем тексту:
Комисијa) у следећем саставу:
1. Бранка Марган, дипломирана професорка
српске књижевности и језика са општом
књижевности, Панчево Браће Јовановића 68а
- чланица;
2. Емил Сфера, дипломирани ликовни уметник,
Панчево Жарка Зрењанина 25 - члан;
3. Владан Ђурковић, драмски и аудио-визуелни
уметник - позоришни и радио редитељ,
Панчево, Хумска 1 - члан;
4. Марко Гуран, директор Међународног
фестивала «Златна дирка», Иваново, Доже
Ђерђа 74 - члан;
5. Гроздана
Миленков,
дипломирана
етнолошкиња и антрополошкиња, Панчево,
Жарка Фогараша 30а/5 - чланица.
Комисија на првој седници бира председника
Комисије, који координира рад Комисије и води
седнице.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
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О раду Комисије води се записник.
За секретара Комисије одређује се Невенка
Кљајић, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, која
ће обављати стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије у сарадњи са
Секретаријатом за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на вредновање
предлога пројеката у области културе.
Послови вредновања пројеката из претходног
става обухватају: предлагање текста Конкурса за
избор пројеката у области културе, усвајање
критеријума, вредновање пројеката, припрема
пројектне документације, прегледање и оцењивање
пристиглих пројеката на Конкурс, подношење
образложених предлога Градоначелнику града
Панчева за су/финансирање изабраних пројеката.
Приликом вредновања пројеката Комисија се
доследно придржава критеријума, рокова и осталих
услова прописаних Конкурсом, критеријума за избор
пројеката у култури који се су/финансирају из буџета
града Панчева.
Комисија доноси одлуку која садржи списак
изабраних пројеката и износе финансијских средстава.
III
Чланови и секретар из тачке I овог решења
именују се за 2019. годину.
IV
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Записнике са седница Комисија доставља
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
доставља Градоначелнику града Панчева посредством
Секретаријата за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, а најкасније до
30.06.2020. године.
VI
Члановима Комисије припада накнада у нето
износу од 1.200,00 динара за сваку одржану седницу,
осим уколико су наведена лица изабрана, именована,
постављена или запослена лица у органима града
Панчева и која у овој комисији обављају послове који
су идентични описима послова за које примају плату,
односно накнаду за рад.
VII
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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
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-34
Панчево, 23.01.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
31.01.2019. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за вредновање пројекaта
аматерског стваралаштва у области културе за 2019.
годину, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18),
чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15 пречишћен текст и 12/16) и чланова 7. и 8. Уредбе о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне самоуправе («Службени
гласник РС» број 105/16 и 112/17), донео следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА
АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за вредновање
пројекaта аматерског стваралаштва у области културе
за 2019. годину (у даљем тексту: Комисијa) у следећем
саставу:
1. Живковић
Бранислав,
уметнички
руководилац КУД «Неолит» Старчево,
Панчево Ослобођења 23 — члан;
2. Немет Мартон, члан председништва МКУД
«Петефи Шандор» Панчево, Панчево
Јаношикова 124 — члан;
3. Опачић Богдана, мастер антропологије,
Панчевo, Војводе Петра Бојовића 2/10.ћ, чланица;
4. Спишјак Михал, председник СКПД «Ђетван»
Панчево, Панчево, Јанка Чмелика 7 — члан;
5. Бољанац Сорин, директор Дома културе «3.
октобар» Банатско Ново Село, Банатско Ново
Село, Бориса Кидрича 89а — члан.
Комисија на првој седници бира председника
Комисије, који координира рад Комисије и води
седнице.
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Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
О раду Комисије води се записник.
За секретара Комисије одређује се Невенка
Кљајић, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, која
ће обављати стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије у сарадњи са
Секретаријатом за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на вредновање
предлога пројеката аматерског стваралаштва
у
области културе.
Послови вредновања пројеката из претходног
става обухватају: предлагање текста Конкурса за
избор пројеката аматерског стваралаштва у области
културе, усвајање критеријума, вредновање пројеката,
припрема пројектне документације, прегледање и
оцењивање пристиглих пројеката на Конкурс,
подношење образложених предлога Градоначелнику
града Панчева за
су/финансирање
изабраних
пројеката.
Приликом вредновања пројеката Комисија се
доследно придржава критеријума, рокова и осталих
услова
прописаних
Јавним
конкурсом
за
су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у
области културе за 2019. годину.
Комисија доноси одлуку која садржи списак
изабраних пројеката и износе финансијских средстава.
III
Чланови и секретар из тачке I овог решења
именују се за 2019. годину.
IV
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Записнике са седница Комисија доставља
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
доставља Градоначелнику града Панчева посредством
Секретаријата за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, а најкасније до
30.06.2020. године.
VI
Члановима Комисије припада накнада у нето
износу од 1.200,00 динара за сваку одржану седницу,
осим уколико су наведена лица изабрана, именована,
постављена или запослена лица у органима града
Панчева и која у овој комисији обављају послове који
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су идентични описима послова за које примају плату,
односно накнаду за рад.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-45
Панчево, 31.01.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 04.02.2019.
године разматрао је Предлог Одлуке о додели награде
града Панчева „Полицајац месеца“, те је на основу
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16- др.закон и 47/18), чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и
чланова 2. и 3. Одлуке о награди града Панчева
„Полицајац месеца“ („Службени лист града Панчева“
број 13/15) донео

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА“ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА“
Члан 1.

Награда града Панчева „Полицајац месеца“ за
месец децембар 2018. године додељује се
ПАВКОВИЋ САВИ, полицијском службенику
Полицијске испоставе Панчево.
Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-52
Панчево,04.02. 2019.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
01.02.2019. године, разматрао је
Правилник о
изменама
Правилника о организацији и
систематизацији
послова
Јавног
комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Панчево од

Страна 5 - Број 33

04. Фебруар 2019. године

16.01.2019.године, те је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник
РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18)
и чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15-пречишћен текст и 12/16), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
изменама Правилника о организацији и
систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Панчево од
16.01.2019.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији
послова
Јавног
комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Панчево од
16.01.2019.године, с обзиром да је исти урађен у
складу са Одлуком о максималном броју запослених
на неодређено време у систему локалне самоуправе
града Панчева за 2017.годину („Сл.лист града
Панчева“ број 17/17, 29/17, 4/18 и 11/18).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Водовод и канализација“ Панчево да поштује
одредбе Закона о буџетском систему (“Службени
гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/14,
68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и друге
прописе, којима је прописано да корисници јавних
средстава не могу заснивати радни однос са новим
лицима ради попуњавања слободних, односно
упражњених радних места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-2/2019-47
Панчево,01.02.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
04.02.2019. године, разматрао је
Правилник о
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изменама
Правилника о организацији и
систематизацији послова Јавног
комуналног
предузећа за превоз путника „АутотранспортПанчево“ са ПО Панчево од 4.02.2019.године, те је на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
('"Службени гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18) и чланова 54. став 1. тачка 4.
и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
изменама Правилника о организацији и
систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“ са ПО
Панчево од 4.02.2019.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији послова Јавног
комуналног
предузећа за превоз путника „АутотранспортПанчево“ са ПО Панчево од 4.02.2019.године, с
обзиром да је исти урађен у складу са Одлуком о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе града Панчева за
2017.годину („Сл.лист града Панчева“ број 17/17,
29/17, 4/18 и 11/18).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe за
превоз путника „Аутотранспорт - Панчево“ Панчево
да поштује одредбе Закона о буџетском систему
(“Службени гласник РС” број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исправка, 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15,
99/16, 113/17 и 95/18) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-50
Панчево, 04.02.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева je на седници
одржаној дана 29.01.2019. године разматрало Предлог
за доношење Решења о образовању Тима за
имплементацију Стратегије развоја града Панчева
2014-2020, те је на основу чланова 46. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.закон и 47/18) и
чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15 –
пречишћен текст и 12/16), донело

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ
РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014-2020
I
Образује се Tим за имплементацију
Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 (у даљем
тексту: Тим), у следећем саставу:
1. Предраг Живковић, заменик Градоначелника
града Панчева, координатор;
2. Тигран Киш, председник Скупштине града
Панчева, заменик координатора;
3. Маја Витман, помоћник Градоначелника за
економски развој - градски менаџер, члан;
4. Tатјана Медић, шеф Одељења за подршку
пројектима у Секретаријату за привреду и економски
развој, задужена за примену методологије праћења
Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, члан;
5. Оливера Суботић, секретар Секретаријата за
привреду и економски развој, задужена за област
локалног економског развоја, члан;
6. Зоран Грба, секретар Секретаријата за
пољопривреду, село и рурални развој, задужен за
област пољопривреде, члан;
7. Jaсминка Павловић, секретар Секретаријата
за урбанизам, грађевинске, стамбено комуналне послове и саобраћај, задужена за област просторног и
урбанистичког планирања, инфраструктуру и
комуналне делатности, члан;
8. Милан Глумац, саветник у Секретаријату за
заштиту животне средине, задужен за област заштите
животне средине, члан;
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9. Гордана Николић, секретар Секретаријата за
јавне службе и социјална питања, задужена за
друштвени развој, члан;
10. Ениса Аговић-Хоти, секретар Секретаријата
за финансије, задужена за финансијско праћење
реализације Стратегије развоја града Панчева 20142020 и годишњих акционих планова, члан;
11. Ђурица Ресановић, секретар Секретаријата за
инвестиције, задужен за праћење реализације
пројеката од значаја за град Панчево, члан;
12. Александар Радуловић,
директор ЈКП
,,Водовод и канализација“ Панчево, задужен за
инфраструктуру, односно комуналне делатности,
члан;
13. Славе Бојаџиевски, вршилац дужности
директора ЈП ,,Урбанизам“ Панчево, задужен за
просторно и урбанистичко планирање, члан;
14. Александар Стевановић, вршилац дужности
директора ЈКП ,,Хигијена“ Панчево, представник
Привредног савета града Панчева, задужен за праћење
реализације Стратегије развоја града Панчева 20142020 и годишњих акционих планова са становишта
пословне заједнице, члан;
15. Виолета Јованов Пештанац, представник
Удружења грађана ,,Други нови центар Панчево“
задужена за праћење реализације Стратегије развоја
града Панчева 2014-2020 и годишњих акционих
планова са становишта организација цивилног
друштва, члан;
16. Невена Симендић, представник РТВ
Панчево, представник локалних медија, задужена за
праћење реализације Стратегије развоја града Панчева
2014-2020 и годишњих акционих планова са
становишта јавног информисања, члан;
17. Анђелија Борзановић, самостална саветница
у Секретаријату за привреду и економски развој, члан.
II
За потребе Тима, стручне послове обавља
Анђелија Борзановић, самостална саветница у
Секретаријату за привреду и економски развој.
Стручни послови из става 1. ове тачке се
односе на :
-припрему годишњег извештаја о реализацији
Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 (у
даљем тексту: Стратегија),
-припрему предлога акционог плана за
имплементацију Стратегије за сваку наредну годину.
III
Тим се именује за период трајања
имплементације стратешког документа.
IV
Задатак Тима је да прати реализацију
Стратегије, припрема годишњи извештај о
реализацији Стратегије и предлог акционог плана за
имплементацију Стратегије за сваку наредну годину,
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са пројекцијом очекиваних резултата, односно
критеријума успешности.
Чланови Тима из подтачке 5.,6.,7.,8.,9. и 10.
тачке I овог Решења задужени су за локални
економски развој, пољопривреду, заштиту животне
средине, просторно и урбанистичко планирање,
инфраструктуру и комуналне делатности, друштвени
развој и финансије припремају годишње извештаје и
предлоге акционог плана за имплементацију
Стратегије за сваку наредну годину за области за које
су задужени према стратешким приоритетима.
Члан Тима из подтачке 5. тачке I овог
Решења задужен за област локалног економског
развоја припрема годишњи извештај и предлог
акционог плана за имплементацију Стратегије за сваку
наредну годину на основу следећих стратешких
приоритета: унапређење пословног амбијента,
повећање запослености кроз увођење стимулaтивних
мера у области локалног економског развоја и
запошљавања и развој туризма, укључивање
туристичке понуде Панчева у понуду Београда.
Члан Тима из подтачке 6. тачке I овог
Решења задужен за област пољопривреде припрема
годишњи извештај и предлог акционог плана за
имплементацију Стратегије за сваку наредну годину
на основу стратешког приоритета унапређење
пољопривредне
производње
и
атарске
инфраструктуре.
Члан Тима из подтачке 7. тачке I овог
Решења задужен за област просторног и
урбанистичког планирања и инфраструктуру и
комуналне делатности припрема годишњи извештај и
предлог акционог плана за имплементацију Стратегије
за сваку наредну годину заједно са члановима из
подтачки 10.,11.,12. и 13. тачке I овог решења на
основу следећих стратешких приоритета: унапређење
комуналне инфраструктуре на целој територији града
и унапређење процеса планирања у циљу
квалитетније
израде
просторног
плана
и
урбанистичких планова.
Члан Тима из подтачке 8. тачке I овог
Решења задужен за област заштите животне средине
припрема годишњи извештај и предлог акционог
плана за имплементацију Стратегије за сваку наредну
годину на основу следећих стратешких приоритета:
побољшање квалитета животне средине, развој
одрживог система управљања отпадом и подизање
нивоа енергетске ефикасности и коришћење
алтернативних извора енергије.
Члан Тима из подтачке 9. тачке I овог
Решења задужен за област друштвеног развоја
припрема годишњи извештај и предлог акционог
плана за имплементацију Стратегије за сваку наредну
годину
на
основу
следећих
стратешких
приоритета:унапређење
социјално-економског
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положаја
друштвено-осетљивих
група
и
модернизација и унапређење јавних служби и
потпуније
коришћење
надлежности
локалне
самоуправе.
Члан Тима из подтачке 10. тачке I овог
Решења задужен за финансијско праћење реализације
Стратегије и годишњих акционих планова припрема
извештај на основу буџета града Панчева, односно
његове реализације.
На основу годишњих извештаја и предлога
акционог плана за имплементацију Стратегије за сваку
наредну годину који припремају чланови Тима из
подтачки 5.,6.,7.,8., 9. и 10. тачке I овог решења, лице
из тачке II овог Решења припрема годишњи извештај
о реализацији Стратегије и предлог акционог плана за
имплементацију Стратегије за сваку наредну годину.
Годишњи извештај о реализацији Стратегије
за предходну годину подноси се Градском већу града
Панчева, до краја априла наредне године, а предлог
акционог плана за имплементацију Стратегије за
текућу годину подноси се Градском већу града
Панчева, по усвајању Одлуке о буџету града Панчева,
најкасније до краја априла текуће године.
V
Тим доноси програм рада и припрема
методологију за праћење реализације Стратегије и
израду акционог плана за имплементацију Стратегије.
VI
Састанке Тима заказује координатор Тима, а
у његовом одсуству заменик координатора.
Тим заседа најмање два пута у току године.
За пуноважан рад Тима потребно је да
састанку присуствује већина од укупног броја
чланова/ица.
VII
Рад Тима је јаван.
VIII
Обавезују се основне организационе јединице
Градске управе града
Панчева, јавна и јавно
комунална предузећа и установе чији је оснивач града
Панчево да на захтев Тима дају потребне стручне
информације, анализе и предлоге, у складу са својим
надлежностима, у циљу припреме годишњих
извештаја о реализацији Стратегије и предлога
акционог плана за имплементацију Стратегије за сваку
наредну годину.
IX
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Тима обављаће Секретаријат за
привреду и економски развој у сарадњи са другим
основним организационим јединицама Градске управе
града Панчева.
X
Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи Решење о образовању Тима за имплементацију
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Стратегије развоја града Панчева 2014-2020
(,,Службени лист града Панчева“ број 1/17 и 36/17).
XI
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2019-4
Панчево, 29.01.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

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),
одредби Уговора о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута и одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I На општинском путу I реда (ознака пута
ОП 1), на опасној кривини на излазу из насељеног
места Старчево према насељеном месту Омољица
(двострука кривина), одређује се обележавање
двоструке кривине таблама за усмеравање III-63 и III64, на одговарајућим носачима. Саобраћајне знакове
II-30 којима је ограничена брзина на 40 km/h (2 оваква
знака испод знакова I-2 у датој зони), заменити
саобраћајним знаковима III-67 „препоручена брзина
40 km/h“.
II На општинском путу I реда (ознака пута
ОП 1), на опасним кривинама у зонама наиласка на
водоток „Надел“ (у оба смера), одређује се
постављање саобраћајних знакова (2 знака) III-67
„препоручена брзина 50 km/h“, испод саобраћајних
знакова I-2 (по потреби на новим стубовима).
Постојећи саобраћајни знак II-30 уклонити.
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III На општинском путу I реда (ознака пута
ОП 1) у насељеном месту Омољица, одређује се
обележавање кривина таблама за усмеравање III-63 и
III-64, на одговарајућим носачима (последње три
кривине према Банатском Брестовцу).
IV На општинском путу II реда (ознака пута
ОП 3) у насељеном месту Иваново, одређује се
обележавање кривине таблама за усмеравање III-63 и
III-64, на одговарајућим носачима (излаз из насеља
према Омољици, након моста).
V Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, стандардом, Правилником о саобраћајној
сигнализацији и Саобраћајним пројектом, изврши
постављање саобраћајне сигнализације на путу,
односно изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачака I, II, III и IV диспозитива овог решења.
VI Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган, да
постављену саобраћајну сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације, а да уклоњену
саобраћајну сигнализацију избрише из Катастра
саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења јe 10.05.2018.
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-17-344-1/2018-21
ПАНЧЕВО, 26.03.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
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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
85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Жарка
Зрењанина испред кућног броја 61 и 61а, на зеленој
површини која се налази између коловоза и
бициклистичке стазе, одређује се постављање опреме
пута – стубића (IX-7.1) ради заштите пешака,
бициклиста и зелене површине од непрописног
паркирања и проласка возила.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање опреме пута - стубића,
а све у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији,
стандардом
и
техничком
информацијом на коју Одељење за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне 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 15.05.2018.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.

Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-22
ПАНЧЕВО, 27.03.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА

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,
24/17 и 4/18), члана 15. Одлуке о Градској управи

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157, 158. и 159. 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, 9/16-одлука УС и 24/18), 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, 24/17 и

Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја
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4/18), 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) и одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси
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у складу са
чланом 159. Закона, налаже се
премештање истих. Ради безбедности пешака,
бициклиста и осталих учесника у саобраћају који
често прелазе мост на Тамишу (ОП7), брзина кретања
возила се ограничава на 50 km/h одговарајућим
саобраћајним знаковима „ограничење брзине“ II-30.

РЕШЕЊЕ
I На општинском путу I реда (ознака ОП7), у
зони моста на Тамишу, одређује се постављање
(измештање) саобраћајних знакова „насеље“ III-24 и
„завршетак насеља“ III-24.1, у зону силаска са моста
на Тамишу према насељу – саобраћајни знак „насеље“
III-24 поставити (изместити) у непосредну близину
зоне где постоје изграђени редови стамбених или
пословних објеката на силаску са моста према насељу,
гледано из смера Београда. Саобраћајни знак
„завршетак насеља“ III-24.1 поставити (изместити)
наспрам знака III-24, на супротној страни пута гледано
ка Београду, где престају изграђени редови стамбених
или пословних објеката.
II На општинском путу I реда (ознака ОП7),
на местима са којих се измештају саобраћајни знаци из
тачке I диспозитива овог решења и након изласка из
насеља према Београду, одређује се постављање
саобраћајних знакова „ограничење брзине на 50 km/h“
(II-30). Саобраћајне знакове II-30 поставити са обе
стране пута гледано из смера Београда ка Панчеву, а
из смера Панчева ка Београду знак II-30 поставити
непосредно након постављеног (измештеног) знака
„завршетак насеља“ III-24.1, у зони почетка моста.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачака I и II диспозитива овог решења, у складу са
Законом, Правилником о саобраћајној сигнализацији
и стандардом;
- постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV Рок за извршење овог решења је
24.06.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 159. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/132/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др.
закон, 9/16-одлука УС и 24/18), прописано је да је
управљач пута обевезан да саобраћајни знак који
означава насеље, постави на путу у непосредној
близини места где постоје изграђени редови, односно
групе стамбених или пословних објеката, на месту где
је очекивано веће присуство пешака који остварују
потребе у том насељу. Како тренутна позиција
саобраћајних знакова „насеље“ III-24 и „завршетак
насеља“ III-24.1 на општинском путу I реда (OП7) није

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-23
ПАНЧЕВО, 24.05.2018. 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, 158. и 159. 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, 9/16-одлука УС и 24/18), 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.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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) и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Стевана Шупљикца, у зони кућних бројева 127 и 137,
одређује се постављање опреме пута – жуто-црних
стубића (IX-7.1), пречника 4 цола, на тротоару, ради
заштите пешака и зелених површина од непрописног
паркирања и проласка возила преко тротоара и поред
тротоара.
II У насељеном месту Панчево у улици
Кикиндска, у зони кућног броја 18 (поред зграде), на
тротоару након вртића „Бајка“, одређује се
постављање опреме пута – жуто-црних стубића (IX7.1), пречника 4 цола, ради заштите пешака и зелених
површина од непрописног проласка возила преко
тротоара и поред тротоара.

29. Децембар 2018. године

Страна 11 - Број 02

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

III У насељеном месту Панчево у улици
Браће Јовановића, у зони кућног броја 102, на
тротоару поред пешачких прелаза, одређује се
постављање опреме пута – жуто-црних стубића (IX7.1), пречника 2 цола, ради заштите пешака од
непрописног паркирања возила и ради омогућавања
боље прегледности.
IV Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање предметне опреме пута
– стубића, у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији,
стандардом
и
техничком
информацијом на коју Одељење за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева издаје сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
V Рок за извршење овог решења је
30.06.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 11. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
прописано је следеће: у циљу заштите пешака у
саобраћају, на саобраћајним површинама могу се
постављати стубићи, ограде и посуде са украсним
биљем (жардињере), на местима које одређује
Секретаријат, решењем.
Обиласком предметних локација из тачака I,
II, III и IV диспозитива овог решења, а на основу
пријава Скупштине месне заједнице „Котеж“ Панчево
и Заступника стамбене заједнице из Браће Јовановића
бр. 102 Панчево, утврђене су непрописне радње
возилима, које угрожавају безбедност пешака и које
доприносе уништавању зеленила у предметним
насељима.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-24
Панчево, 30.05.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја
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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, 9/16-одлука УС и 24/18), 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, 24/17,
4/18 и 11/18), 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 Уговора о набавци
унапређења
саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима надлежне организационе јединице за
саобраћај путем управљача пута и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Змај
Јове Јовановића, у зони раскрснице са улицом Светог
Саве (гледано од Зелене пијаце према ул. Светог
Саве), одређује се постављање саобраћајног знака II44.2 „дозвољени смерови кретања“. Поменути
саобраћајни знак не сме заклањати осталу саобраћајну
сигнализацију.
II У насељеном месту Панчево у улици
Светог Саве, пре раскрснице са улицом Немањина у
смеру према центру града, одређује се постављање
саобраћајног знака II-26.1 „забрана скретања десно“ са
допунском таблом IV-5 „Осим за возила са посебним
одобрењем“. На поменутој раскрсници у супротном
смеру (на разделном острву), одређује се постављање
саобраћајног знака II-26 „забрана скретања лево“ са
допунском таблом IV-5 „Осим за возила са посебним
одобрењем“.
III У насељеном месту Панчево у улици
Немањина наспрам броја 1, на простору предвиђеном
за паркирање наспрам Градске библиотеке, одређује
се обележавање паркиралишта за возила са посебним
одобрењем – поставити саобраћајни знак III-30
„паркиралиште“, са одговарајућом допунском таблом
IV-5 „За возила са посебним одобрењем“ и са
допунском таблом са симболом „паук“ возила.
IV У насељеном месту Панчево у улици
Стевана Шупљикца испред кућног броја 119, одређује
се обележавање једног паркинг места за возила особа
са инвалидитетом (прво паркинг место од пролаза).
Поставити саобраћајни знак III-30 са допунском
таблом IV-21 која означава да је паркинг место
резервисано за возила особа са инвалидитетом.
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Паркинг место обележити хоризонталном ознаком V17.3.1 .
V Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, Законом, стандардом и Правилником о
саобраћајној сигнализацији, изврши постављање
саобраћајне сигнализације на путу, односно изврши
техничку регулацију саобраћаја из тачака I, II, III и IV
диспозитива овог решења.
VI Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган и да
постављену саобраћајну сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације.
VII Рок за извршење овог решења јe
20.07.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Обиласком предметних локација из тачака I,
II, III и IV диспозитива овог решења, а на основу
запажања службеника Одељења за саобраћај и захтева
грађана за решавањем горе наведених ситауција,
утврђена је оправданост доношења решења о
техничкој регулацији саобраћаја, којим се налаже
постављање одговарајуће саобраћајне сигнализације.
На основу Уговора о набавци унапређења
саобраћајне инфраструктуре по решењима надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, одредби одговарајућих закона, градских Одлука
и Правилника о саобраћајној сигнализацији, наложено
је Извођачу радова извршење горе поменуте техничке
регулације саобраћаја.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-25
Панчево, 31.05.2018. 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
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41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 11.
став 2. и став 3. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), 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) и
одредби Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Рашка,
одређује се постављање опреме пута – жуто-црних
стубића (IX-7.1), пречника 2 цола, у циљу заштите
пешака и зелених површина од непрописног
паркирања и проласка возила преко тротоара и преко
зелених површина (на почетку улице, односно на
почетку тротоара у улици Рашка према улицама
Златарска и Тимочка).
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање предметне опреме пута
– стубића, у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији,
стандардом
и
техничком
информацијом на коју Одељење за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева издаје сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III Рок за извршење овог решења је
12.07.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 11. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
прописано је следеће: у циљу заштите пешака у
саобраћају, на саобраћајним површинама могу се
постављати стубићи, ограде и посуде са украсним
биљем (жардињере), на местима које одређује
Секретаријат, решењем. Ставом 3. поменутог члана
11. прписано је да стубиће и ограде поставља и
одржава управљач пута, а посуде са украсним биљем
(жардињере) поставља и одржава ЈКП „Зеленило“
Панчево.
Обиласком предметне локације из тачке I
диспозитива овог решења, а на основу пријаве
Скупштине месне заједнице „Младост“ Панчево,
утврђене су непрописне радње возилима, које
угрожавају безбедност пешака и које доприносе
уништавању зеленила у предметном насељу.
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У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-26
Панчево, 12.06.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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 Уговора
о заједничком финансирању ради извођења радова на
унапређењу безбедности саобраћаја на деоници
Спољностарчевачке улице у Панчеву, испред
Рафинерије нафте Панчево (у даљем тексту: Уговор) и
одредби Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Спољностарчевачка, на општинском путу ОП1 у зони
Рафинерије нафте Панчево, одређује се постављање
саобраћајне сигнализације, опреме пута, техничких
средстава за успоравање саобраћаја, осветљења и
ознака уз пешачке прелазе и уређење разделних
острва, у сладу са Пројектом саобраћаја и саобраћајне
сигнализације унапређења безбедности саобраћаја на
деоници
Спољностарчевачке
улице
испред
Рафинерије нафте Панчево К.П. 16000 и К.П. 15172/1
(у даљем тексту: Пројекат), на који је издата
сагласност бр. V-17-344-92/2018 од 15.01.2018. године.
II Налаже се финансијеру (НИС а.д. Нови
Сад) да, у складу са Пројектом и Уговором, путем свог
изабраног извођача, изврши техничку регулацију
саобраћаја из тачке I диспозитива овог решења, а да
након завршетка радова преда на управљање
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постављену саобраћајну сигнализацију, опрему пута и
техничка средства за успоравање саобраћаја,
управљачу општинског пута.
III Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево
(управљач пута и надзорни орган) да, у складу са
Пројектом и Уговором, изврши обележавање
хоризонталне сигнализације (ознака на путу) која се
означава белом путарском бојом, изврши уклањање
старих саобраћајних знакова (након постављања
нових саоб. знакова), преузме на управљање
постављену саобраћајну сигнализацију, опрему пута и
техничка средства за успоравање саобраћаја (након
завршетка радова) и да постављену саобраћајну
сигнализацију и опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
IV Рок за извршење овог решења јe у складу
са Уговором.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
У складу са Уговором о заједничком
финансирању ради извођења радова на унапређењу
безбедности
саобраћаја
на
деоници
Спољностарчевачке улице у Панчеву, испред
Рафинерије нафте Панчево, који је потписан дана
11.06.2018. године, између Града Панчева
(Инвеститор) и НИС а.д. Нови Сад (Финансијер), а на
основу одредби чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18 и
41/18) и члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), Одељење за
саобраћај Секретаријата за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, издаје решење о сагласности на
саобраћајни пројекат и решење о техничкој регулацији
саобраћаја.
Уговором су прописане обавезе Инвеститора
и Финансијера, те је наложено наведеним субјектима
из тачке II и III диспозитива решења, извршење горе
поменуте техничке регулације саобраћаја.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
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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-17-344-1/2018-28
Панчево, 11.06.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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) и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси
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саобраћаја. Чланом 34. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18)
прописано је да техничко регулисање саобраћаја и
одређивање привремених и трајних режима саобраћаја
врши Секретаријат, у складу са законом. У ставу 5.
истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута.
Обиласком предметне локације из тачке I
диспозитива овог решења, утврђено је да је престала
потреба за паркинг местом које је резервисано за
возила МУП-а, обзиром да је Прекршајни суд
Панчево пресељен са дате локације.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-30
Панчево, 21.06.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Димитрија Туцовића, у зони кућног броја 7 (испред
„Гомекс“ д.о.о.), одређује се уклањање саобраћајног
знака III-30 са допунском таблом „Samo za vozila
MUP-a“ и стубом.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши уклањање саобраћајног знака,
допунске табле и стуба саобраћајног знака, из тачке I
диспозитива овог решења;
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
III Рок за извршење овог решења је
21.07.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), прописано је
да техничко регулисање саобраћаја на општинским
путевима и улицама у насељима обавља орган
јединице локалне самоуправе надлежан за послове

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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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) и одредби
Правилника о техничким средствима за успоравање
саобраћаја на путу („Сл. гласник РС“ број 9/14), а
према захтеву Управљача пута ЈП „Урбанизам“
Панчево, доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево одређује се
замена постојећих физичких препрека – вештачких
избочина за успоравање саобраћаја, на следећим
локацијама:
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- у улици Лава Толстоја у зони школе,
заменити све 4 вештачке избочине одговарајућим од
гумених модуларних елемената. Димензијe вештачких
избочина износе: висина 5 cm, а ширина не мања од 90
cm.
- у улици Браће Јовановића у зони школе,
заменити вештачке избочине (где је неопходно),
одговарајућим од гумених модуларних елемената.
Димензијe вештачких избочина износе: висина 5 cm, а
ширина не мања од 90 cm.
- на свим осталим локацијама где је
неопходно, у складу са Правилником о техничким
средствима за успоравање саобраћаја на путу („Сл.
гласник РС“ број 9/14).
II Физичкe препрекe – вештачке избочине за
успоравање саобраћаја на путу из тачке I диспозитива
овог решења, фиксирати у коловозни застор ради
спречавања одвајања појединачних елемената или
њихових делова и означити ретрорефлектујућим
материјалом. Вештачке избочине поставити преко
целе ширине коловоза.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши замену физичких препрека –
вештачких
избочина
према
прописаним
карактеристикама из тачака I и II диспозитива овог
решења, а у складу са Правилником о техничким
средствима за успоравање саобраћаја на путу и
стандардом;
- постављена (замењена) техничка средства за
успоравање саобраћаја евидентира у Катастру
саобраћајне сигнализације и опреме;
IV Рок за извршење овог решења је
21.08.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
V Доношењем овог решења ставља се ван
снаге део решења Одељења за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај број V-17-344-1/201820 од 22.03.2018. године, у делу који се односи на
улицу Лава Толстоја (зона школе у улици Лава
Толстоја).
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), прописано је
да техничко регулисање саобраћаја на општинским
путевима и улицама у насељима обавља орган
јединице локалне самоуправе надлежан за послове
саобраћаја. Чланом 34. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18)
прописано је да техничко регулисање саобраћаја и

Страна 15 - Број 33

04. Фебруар 2019. године

одређивање привремених и трајних режима саобраћаја
врши Секретаријат, у складу са законом. У ставу 5.
истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута.
На основу захтева управљача пута (ЈП
„Урбанизам“ Панчево), бр. 03-342/2018-1/1 од
08.02.2018. године, издаје се решење о замени
појединих средстава за успоравање саобраћаја, услед
појаве оштећења на појединим физичким препрекама
и услед усклађивања димензија физичких препрека са
Правилником о техничким средствима за успоравање
саобраћаја на путу („Сл. гласник РС“ број 9/14).
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-31
Панчево, 29.06.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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 Уговора
о набавци унапређења саобраћајне инфраструктуре по
решењима надлежне организационе јединице за
саобраћај путем управљача пута и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Старчево у улици
Панчевачки пут, на општинском путу ОП1, одређује
се измештање (проширење) постојеће „зоне 30“ у
складу са новопостављеним саобраћајним знаковима у
хоризонталној равни (од хладне пластике). Поставити
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нове саобраћајне знакове III-27 „зона 30“ (2 ком.) и III27.1 „завршетак зоне 30“ (2 ком.), непосредно поред
знакова постављених у хоризонталној равни.
Постојеће саобраћајне знакове „зона 30“ и „завршетак
зоне 30“ уклонити.
II У насељеном месту Панчево у улицама
Спољностарчевачка и Жарка Зрењанина, на
општинском путу ОП1, одређује се постављање
саобраћајних знакова III-85.1 „ПАЗИ ДЕЦА“, у зони
новопостављених
саобраћајних
знакова
у
хоризонталној равни (од хладне пластике). У улици
Спољностарчевачка поставити 2 знака III-85.1 (са обе
стране коловозне траке), а у улици Жарка Зрењанина 1
знак III-85.1 (са десне стране).
III Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, Законом, стандардом и Правилником о
саобраћајној сигнализацији, изврши постављање
саобраћајне сигнализације на путу, односно изврши
техничку регулацију саобраћаја из тачака I и II
диспозитива овог решења.
IV Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган и да
постављену саобраћајну сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације.
V Poк за извршење овог решења јe
15.08.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Обиласком предметних локација из тачака I и
II диспозитива овог решења, а на основу запажања
службеника Одељења за саобраћај и бројних
саобраћајних незгода на датим деоницама општинског
пута ОП1, утврђена је оправданост доношења решења
о техничкој регулацији саобраћаја, којим се налаже
постављање одговарајуће саобраћајне сигнализације
на предметним локацијама.
На основу Уговора о набавци унапређења
саобраћајне инфраструктуре по решењима надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, одредби одговарајућих закона, градских Одлука
и Правилника о саобраћајној сигнализацији, наложено
је Извођачу радова извршење горе поменуте техничке
регулације саобраћаја.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
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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-17-344-1/2018-29
Панчево, 20.06.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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) и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), а према захтеву
Секретаријата за инспекцијске послове – Одељења
саобраћајне инспекције, бр. VIII-26-347-3/2018-215,
доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево, у улицама
Дунавска, Дринска, Зетска и Савска, одређује се
обележавање паркинг места ознакама (V-17.2) којима
се означавају места и начин паркирања за управно
паркирање. Постојеће саобраћајне знакове III-30
заменити новим саобраћајним знаковима III-30
„паркиралиште“ са одговарајућим допунским таблама
IV-18 које дефинишу начин паркирања управно на
подужну осу коловоза.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши обележавање паркинг места
одговарајућим ознакама и саобраћајним знаковима са
одговарајућим допунским таблама из тачке I
диспозитива овог решења, а у складу са Правилника о
саобраћајној сигнализацији и стандардом;
- нову саобраћајну сигнализацију (ознаке на
путу и саобраћајне знакове са допунским таблама)
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме;
III Рок за извршење овог решења је
01.09.2018. године.
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Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), прописано је
да техничко регулисање саобраћаја на општинским
путевима и улицама у насељима обавља орган
јединице локалне самоуправе надлежан за послове
саобраћаја. Чланом 34. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18)
прописано је да техничко регулисање саобраћаја и
одређивање привремених и трајних режима
саобраћаја врши Секретаријат, у складу са законом. У
ставу 5. истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута.
На основу захтева Одељења саобраћајне
инспекције Секретаријата за инспекцијске послове бр.
VIII-26-347-3/2018-215 од 06.07.2018. године, издаје се
решење којим се налаже управљачу пута обележавање
паркинг места ознакама (V-17.2) којима се означавају
места и начин паркирања за управно паркирање,
обзиром да на наведеним локацијама не постоји
одговарајућа саобраћајна сигнализација која би
дефинисала начин паркирања и конкретна паркинг
места за возила.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-32
Панчево, 09.07.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), члана 15. Одлуке о Градској
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управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а
(„Службени гласник РС“ број 18/16), а према захтеву
заинтересоване странке, доноси
РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево, у улицама
Светог Саве и Војводе Радомира Путника (у зони
Аутобуске станице Панчево), одређује се постављање,
односно уградња семафорских модула – уређаја за
давање звучних сигнала за слепа и слабовида лица.
Предметне уређаје поставити на пешачким
семафорским лантернама, у улици Светог Саве између
Аутобуске станице и кућног броја 1, као и у улици
Војводе Радомира Путника између кућних бројева 26
и 31.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање (уградњу) семафорских
модула – уређаја за давање звучних сигнала за слепа и
слабовида лица из тачке I диспозитива овог решења;
- нову саобраћајну опрему унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III Рок за извршење овог решења је
11.09.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), прописано је
да техничко регулисање саобраћаја на општинским
путевима и улицама у насељима обавља орган
јединице локалне самоуправе надлежан за послове
саобраћаја. Чланом 34. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18)
прописано је да техничко регулисање саобраћаја и
одређивање привремених и трајних режима саобраћаја
врши Секретаријат, у складу са законом. У ставу 5.
истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута.
На основу захтева заинтересоване странке од
01.06.2018. године, упућен је допис Одељења за
саобраћај Градске управе према управљачу пута (ЈП
„Урбанизам“, Панчево), бр. V-17-344-Сл./2018 од
07.06.2018. године. У одговору управљача пута бр. 03399/2018 од 06.07.2018. године, наводи се да постоје
техничке могућности да се на предметној раскрсници
(код Аутобуске станице Панчево) уграде семафорски
модули – уређаји за давање звучног сигнала за слепа и
слабовида лица, те Одељење за саобраћај издаје
решење којим се налаже уградња поменутих уређаја и
одређују локације за уградњу.
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У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-33
Панчево, 11.07.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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) и одредби
Правилника о техничким средствима за успоравање
саобраћаја на путу („Сл. гласник РС“ број 9/14),
доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево одређује се
замена физичкe препрекe – вештачкe избочинe за
успоравање саобраћаја на путу, на следећoj локацији:
- у улици Ослобођења у зони кућног броја 27,
заменити вештачку избочину одговарајућом од
гумених модуларних елемената. Димензијe вештачке
избочине износе: висина 5 cm, а ширина не мања од 90
cm. Постојеће саоб. знакове за ограничење брзине на
20 km/h који се налазе уз саоб. знакове III-4, уклонити.
II У насељеном месту Панчево у улици
Ослобођења, испод саобраћајних знакова II-30 којима
је ограничена брзина на 30 km/h, одређује се
постављање допунских табли IV-4 „од 07-21h“.
Поменуте допунске табле IV-4 поставити уместо
постојећих допунских табли „škola“. Постојеће
допунске табле IV-2 задржати.
III Физичку препреку – вештачку избочину за
успоравање саобраћаја на путу из тачке I диспозитива
овог решења, фиксирати у коловозни застор ради
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спречавања одвајања појединачних елемената или
њихових делова и означити ретрорефлектујућим
материјалом. Вештачку избочину поставити преко
целе ширине коловоза.
IV Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши замену физичкe препрекe –
вештачкe избочинe за успоравање саобраћаја на путу,
према прописаним карактеристикама из тачака I и III
диспозитива овог решења, а у складу са Правилником
о техничким средствима за успоравање саобраћаја на
путу, Правилником о саобраћајној сигнализацији и
стандардом;
- постављенo техничкo средствo за
успоравање саобраћаја евидентира у Катастру
саобраћајне сигнализације и опреме;
- постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације;
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
V Доношењем овог решења ставља се ван
снаге део решења Одељења за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај број V-17-344-1/201820 од 22.03.2018. године, у делу који се односи на
замену физичке препреке - вештачке избочине у
улици Ословођења (зона кућног броја 27).
VI Рок за извршење овог решења је
12.09.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), прописано је
да техничко регулисање саобраћаја на општинским
путевима и улицама у насељима обавља орган
јединице локалне самоуправе надлежан за послове
саобраћаја. Чланом 34. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18)
прописано је да техничко регулисање саобраћаја и
одређивање привремених и трајних режима саобраћаја
врши Секретаријат, у складу са законом. У ставу 5.
истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута.
На основу захтева управљача пута (ЈП
„Урбанизам“ Панчево), издаје се решење о замени
појединих средстава за успоравање саобраћаја, услед
појаве оштећења на појединим физичким препрекама
и услед усклађивања димензија физичких препрека са
Правилником о техничким средствима за успоравање
саобраћаја на путу („Сл. гласник РС“ број 9/14).

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

29. Децембар 2018. године
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Страна 19 - Број 33
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У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-34
Панчево, 12.07.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски

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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 11.
став 2. и став 3. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17) и чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
доноси
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прописано је следеће: у циљу заштите пешака у
саобраћају, на саобраћајним површинама могу се
постављати стубићи, ограде и посуде са украсним
биљем (жардињере), на местима које одређује
Секретаријат, решењем. Ставом 3. поменутог члана
11. прписано је да стубиће и ограде поставља и
одржава управљач пута, а посуде са украсним биљем
(жардињере) поставља и одржава ЈКП „Зеленило“
Панчево.
Обиласком предметне локације из тачке I
диспозитива овог решења, а на основу пријаве
Скупштине месне заједнице „Младост“ Панчево и
грађана из околних улица, утврђене су непрописне
радње возилима, које угрожавају безбедност пешака и
које доприносе уништавању зеленила у предметном
насељу.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-35
Панчево, 17.07.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски дипл. инж. арх.

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево између улица
Горњачка и Озренска (уз тротоар између ових улица)
одређује се постављање посуда са украсним биљем
(жардињера), у циљу заштите пешака и зелених
површина од непрописног паркирања и проласка
возила преко тротоара и преко зелених површина на
датој локацији.
II Налаже се ЈКП „Зеленило“, Панчево, да:
- изврши постављање предметних посуда са
украсним биљем (жардињера) из тачке I диспозитива
овог решења, тако да се не омета кретање пешака, а да
се спречи непрописан пролазак возила преко зелене
површине.
III Рок за извршење овог решења је
15.08.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 11. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),

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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 10.
став 1. и члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), 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) и
одредби Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Спољностарчевачка,
одређује
се
укидање
(демаркација) пешачког прелаза
и линије
заустављања, испред главне капије ХИП „Азотара“

Страна 20 - Број 33

Страна 20 - Број 02
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Панчево – први пешачки прелаз гледано из смера
Старчева, испред главне капије ХИП „Азотара“
Панчево. На наредном суседном пешачком прелазу,
извести упуштене ивичњаке уз пешачки прелаз ради
лакшег кретања пешака, односно особа са
инвалидитетом.
II У насељеном месту Панчево у улици
Вељка Влаховића наспрам кућног броја 11А, на улазу
на паркинг који је намењен путничким возилима,
одређује се постављање саобраћајног знака II-7
„забрана саобраћаја за теретна возила“ уз допунску
таблу IV-5 „осим за возила са посебним одобрењем“,
на одговарајућем стубу.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши укидање пешачког прелаза и линије
заустављања, изведе упуштене ивичњаке уз пешачки
прелаз и постави одговарајући саобраћајни знак,
односно изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачака I и II диспозитива овог решења, а у складу са
градским Одлукама, Правилником о саобраћајној
сигнализацији и стандардом;
- нову саобраћајну сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације и опреме;
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације и
опреме.
IV Рок за извршење овог решења је
01.09.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), прописано је
да техничко регулисање саобраћаја на општинским
путевима и улицама у насељима обавља орган
јединице локалне самоуправе надлежан за послове
саобраћаја. Чланом 34. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18)
прописано је да техничко регулисање саобраћаја и
одређивање привремених и трајних режима
саобраћаја врши Секретаријат, у складу са законом. У
ставу 5. истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута. Чланом 10. став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја
на територији града Панчева, прописано је да ради
безбедног кретања особа са инвалидитетом, управљач
пута мора уградити рампе или извести упуштене
ивичњаке уз пешачке прелазе.
Обиласком локација из тачака I и II
диспозитива овог решења, утврђена је неопходност
демаркације пешачког прелаза код главне капије ХИП
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„Азотара“, јер на раздаљини од неколико метара
постоји још један пешачки прелаз. У улици Вељка
Влаховића, уочене су бројне непрописне радње
теретним возилима (пролазак кроз паркиралиште
намењено путничким возилима, гажење зелених
површина, изношење блата са градилишта и сл.), те је
наложено постављање одговарајућег саобраћајног
знака са допунском таблом.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-36
Панчево, 20.07.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), 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 Уговора о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута и одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси
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РЕШЕЊЕ О ТЕХНИЧКОЈ РЕГУЛАЦИЈИ
САОБРАЋАЈА
I У насељеном месту Старчево, у зони
Основне школе „Вук Стефановић Караџић“, одређује
се постављање заштитне пешачке ограде (црно-жута
са рефлектујућим прстеновима) и металних стубића
(црно-жути, рефлектујући), у складу са Главним
пројектом саобраћајне сигнализације за обележавање
зоне школе ОШ „Вук Стефановић Караџић“ у
Старчеву, бр. пројекта 87-17, на који је издата
сагласност Одељења за саобраћај бр. V-17-344996/2018 од 12.09.2018. године.
II Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, стандардом, Правилником о саобраћајној
сигнализацији и горе поменутим саобраћајним
пројектом, изврши постављање опреме пута - пешачке
ограде и стубића, односно изврши техничку
регулацију саобраћаја из тачке I диспозитива овог
решења.
III Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган, као и да
постављену опрему пута унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације и опреме
IV Poк за извршење овог решења јe
14.11.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Према
Главном пројекту саобраћајне
сигнализације за обележавање зоне школе ОШ „Вук
Стефановић Караџић“ у Старчеву, бр. пројекта 87-17,
предвиђено је постављање нове саобраћајне
сигнализације и опреме пута. Утврђена је оправданост
доношења решења којим се одређује постављање
предметне опреме пута, у циљу заштите безбедности
деце. Остала пројектна решења ће бити реализована
након обезбеђивања одговарајућих финансијских
средстава.
На основу Уговора о набавци унапређења
саобраћајне инфраструктуре по решењима надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, одредби одговарајућих закона, градских Одлука,
и сл, наложено је Извођачу радова извршење горе
поменуте техничке регулације саобраћаја.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
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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-17-344-1/2018-46
Панчево, 13.09.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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 Уговора
о набавци унапређења саобраћајне инфраструктуре по
решењима надлежне организационе јединице за
саобраћај путем управљача пута и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Карађорђева, у зони Основне школе „Васа Живковић“
поред главног улаза, налаже се изградња (израда)
приступних пешачких стаза, са обе стране
пројектованог пешачког прелаза. Приступне пешачке
стазе израдити према димензијама из прилога
(ситуације) који је саставни део овог решења.
II Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, законима и стандардима, изврши изградњу
(израду) пешачких стаза из тачке I диспозитива овог
решења.
III Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган.
IV Poк за извршење овог решења јe
01.09.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
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Образложење
Према Главном пројекту саобраћајне
сигнализације за обележавање зоне школе ОШ „Васа
Живковић“ у Панчеву, предвиђено је, између осталог,
постављање нових саобраћајних знакова и нових
ознака на путу (нова хоризонтална сигнализација). На
прилазима новопројектованог пешачког прелаза не
постоји приступна стаза од чврстог материјала, те би
пешаци морали користити травнату или земљану
површину како би прелазили коловоз преко
поменутог пешачког прелаза. Утврђена је оправданост
доношења решења којим се налаже изградња (израда)
приступних пешачких стаза, са обе стране
пројектованог пешачког прелаза.
На основу Уговора о набавци унапређења
саобраћајне инфраструктуре по решењима надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, одредби одговарајућих закона и градских
Одлука, наложено је Извођачу радова извршење горе
поменуте израде стаза за пешаке.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-38
Панчево, 27.07.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), члана 11. став 2. и став 3. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
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) и одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси
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РЕШЕЊЕ

I У насељеном месту Панчево, између Дома
омладине Панчево и објекта „Maxi“, одређује се
постављање опреме пута – жуто-црних стубића (IX7.1), пречника 2 цола, у циљу заштите пешака и
зелених површина од непрописног паркирања и
проласка возила преко тротоара и преко зелених
површина. Одређује се и постављање (допуна) опреме
пута – жуто-црних стубића (IX-7.1), пречника 4 цола
поред тротоара у улици Светог Саве (између Дома
омладине Панчево и објекта „Maxi“).
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање предметне опреме пута
– стубића, у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији,
стандардом
и
техничком
информацијом на коју Одељење за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева издаје сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III Рок за извршење овог решења је
24.09.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 11. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
прописано је следеће: у циљу заштите пешака у
саобраћају, на саобраћајним површинама могу се
постављати стубићи, ограде и посуде са украсним
биљем (жардињере), на местима које одређује
Секретаријат, решењем. Ставом 3. поменутог члана
11. прписано је да стубиће и ограде поставља и
одржава управљач пута, а посуде са украсним биљем
(жардињере) поставља и одржава ЈКП „Зеленило“
Панчево.
Дана 20.07.2018. године, запримљена је молба
Дома омладине Панчево, бр. 358, у којој се тражи
запречавање пролаза између Дома омладине Панчево
и објекта „Maxi“, због непрописног паркирања поред
и наспрам зграде Дома омладине Панчево. Обиласком
предметних локација из тачке I диспозитива овог
решења, а на основу горе наведене молбе, утврђене су
непрописне радње возилима, које угрожавају
безбедност пешака, онемогућавају улаз у двориште
Дома омладине и које доприносе уништавању
зеленила у предметној зони.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
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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-17-344-1/2018-39
Панчево, 03.08.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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 Уговора
о набавци унапређења саобраћајне инфраструктуре по
решењима надлежне организационе јединице за
саобраћај путем управљача пута и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ О ТЕХНИЧКОЈ РЕГУЛАЦИЈИ
САОБРАЋАЈА
I На територији града Панчева, у насељеним
местима Панчево, Старчево, Омољица, Банатски
Брестовац, Качарево и Иваново, одређује се
постављање саобраћајне сигнализације и техничких
средстава за успоравање саобраћаја, у складу са
Пројектом техничког регулисања саобраћаја у циљу
унапређења безбедности учесника у саобраћају, бр.
пројекта 145-01-18, на који је издата сагласност
Одељења за саобраћај бр. V-17-344-917/2018 од
08.08.2018. године.
II Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, стандардом, Правилником о саобраћајној
сигнализацији и горе поменутим саобраћајним
пројектом,
изврши
постављање
саобраћајне
сигнализације и техничких средстава за успоравање
саобраћаја на путу, односно изврши техничку
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регулацију саобраћаја из тачке I диспозитива овог
решења.
III Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган, да
постављену саобраћајну сигнализацију и опрему унесе
у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме, а да
уклоњену саобраћајну сигнализацију избрише из
Катастра саобраћајне сигнализације и опреме.
IV Доношењем овог решења стављају се ван
снаге решења Одељења за саобраћај, бр: V-17-3441/2018-17, V-17-344-1/2018-21, V-17-344-1/2018-25 и
V-17-344-1/2018-29.
V Poк за извршење овог решења јe
01.10.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Према Пројекту техничког регулисања
саобраћаја у циљу унапређења безбедности учесника
у саобраћају, бр. пројекта 145-01-18, предвиђено је
постављање нове саобраћајне сигнализације и
техничких средстава за успоравање саобраћаја.
Утврђена је оправданост доношења решења којим се
одређује постављање нове саобраћајне сигнализације
и техничких средстава за успоравање саобраћаја,
према датом пројекту.
На основу Уговора о набавци унапређења
саобраћајне инфраструктуре по решењима надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, одредби одговарајућих закона, градских Одлука,
и сл, наложено је Извођачу радова извршење горе
поменуте техничке регулације саобраћаја.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-41
Панчево, 09.08.2018. 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, 96/15-
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др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), члана 11. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), 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) и
одредби Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Ослобођења, у зони Аутобуске станице Панчево
(непарна страна улице), одређује се постављање
заштитне
пешачке
ограде
(црно-жута,
ретрорефлектујућа) на тротоару у поменутој зони, уз
ивицу коловоза, односно непосредно уз ивичњак.
Пешачка ограда се поставља ради заштите пешака од
возила, дуж целе зоне, до раскрснице са улицом
Војводе Радомира Путника (до семафора). Пре
постављања заштитне пешачке ограде, уклонити
постојеће стубиће који се местимично налазе на
тротоару.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање предметне опреме пута
– пешачке ограде и уклањање постојећих стубића, у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
стандардом и техничком информацијом (саобраћајно
техничким условима) на коју Одељење за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева издаје сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III Доношењем овог решења ставља се ван
снаге решење Одељења за саобраћај овог
Секретаријата бр. V-17-344-1/2018-4 од 07.02.2018.
године
IV Рок за извршење овог решења је
05.10.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 11. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
прописано је следеће: у циљу заштите пешака у
саобраћају, на саобраћајним површинама могу се
постављати стубићи, ограде и посуде са украсним
биљем (жардињере), на местима које одређује
Секретаријат, решењем. Ставом 3. поменутог члана
11. прписано је да стубиће и ограде поставља и
одржава управљач пута, а посуде са украсним биљем
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(жардињере) поставља и одржава ЈКП „Зеленило“
Панчево.
Дана 26.07.2018. године, службеници
Одељења за саобраћај су констатовали да су постојећи
стубићи који се налазе на тротоару у поменутој зони
недовољни за заштиту пешака који се крећу
тротоаром (многи стубићи су повађени или уништени
од стране моторних возила), те је пешачка ограда
најбоља заштита за пешаке.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-43
Панчево, 15.08.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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), а према захтеву
заинтересоване странке, доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево, у улицама
Светог Саве и Војводе Радомира Путника (у зони
Аутобуске станице Панчево), одређује се постављање,
односно уградња семафорских модула – уређаја за
давање звучних сигнала за слепа и слабовида лица.
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Предметне уређаје поставити на пешачким
семафорским лантернама, у улици Светог Саве између
Аутобуске станице и кућног броја 1, као и у улици
Војводе Радомира Путника између кућног броја 26А и
Аутобуске станице.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање (уградњу) семафорских
модула – уређаја за давање звучних сигнала за слепа и
слабовида лица из тачке I диспозитива овог решења;
- нову саобраћајну опрему унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III Рок за извршење овог решења је
12.10.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
IV Доношењем овог решења ставља се ван
снаге решење Одељења за саобраћај бр. V-17-3441/2018-33 од 11.07.2018. године.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), прописано је
да техничко регулисање саобраћаја на општинским
путевима и улицама у насељима обавља орган
јединице локалне самоуправе надлежан за послове
саобраћаја. Чланом 34. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18)
прописано је да техничко регулисање саобраћаја и
одређивање привремених и трајних режима
саобраћаја врши Секретаријат, у складу са законом. У
ставу 5. истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута.
На основу захтева заинтересоване странке од
01.06.2018. године, упућен је допис Одељења за
саобраћај Градске управе према управљачу пута (ЈП
„Урбанизам“, Панчево), бр. V-17-344-Сл./2018 од
07.06.2018. године. У одговору управљача пута бр. 03399/2018 од 06.07.2018. године, наводи се да постоје
техничке могућности да се на предметној раскрсници
(код Аутобуске станице Панчево) уграде семафорски
модули – уређаји за давање звучног сигнала за слепа и
слабовида лица, те Одељење за саобраћај издаје
решење којим се налаже уградња поменутих уређаја и
одређују локације за уградњу.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
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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-17-344-1/2018-33
Панчево, 12.09.2018. 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, 158. и 159. став 1. и став 2.
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, 9/16-одлука
УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон), члана 34. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17, 24/17,
4/18 и 11/18), 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
85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево, одређује се
постављање саобраћајне сигнализације (саобраћајних
знакова) којом се означава насеље, односно почетак и
завршетак насеља, на путевима који су у надлежности
јединице локалне самоуправе.
Поставити знакове „насеље“ III-24 и
„завршетак насеља“ III-24.1, који означавају места на
којима почиње, односно места на којима се завршава
насеље.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, а у складу са
законским одредбама, Правилником о саобраћајној
сигнализацији, стандардом и саобраћајним пројектом
на који надлежни орган издаје сагласност ;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације и
опреме;
III Рок за извршење овог решења је
01.10.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
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Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута. Чланом 159. став
1. поменутог Закона о безбедности саобраћаја на
путевима, прописано је да је управљач пута обавезан
да саобраћајни знак који означава насеље, постави на
путу у непосредној близини места где постоје
изграђени редови, односно групе стамбених или
пословних објеката, на месту где је очекивано веће
присуство пешака који остварују потребе у том
насељу.Према Закону о јавним путевима („Сл.гласник
РС“ бр. 41/18), границе насеља дефинисане су
планским документом.
На основу одредби одговарајућих закона,
градских Одлука и сл, наложено је управљачу пута
извршење горе поменуте техничке регулације
саобраћаја.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-45
Панчево, 02.08.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), члана 18. став 2. Одлуке о уређењу саобраћаја
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на територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), 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) и
одредби Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево, у улици
Краљевића Марка испред кућног броја 31, одређује се
постављање опреме пута – жуто-црних стубића (IX7.1), пречника 2 цола, према следећим условима:
- поставити максимално 5 стубића испред
стамбеног објекта;
- стубићи не смеју умањивати постојећу
ширину тротоара;
- стубићи не смеју умањивати постојећу
ширину коловоза;
- висина стубића износи минимално 0,7 m, а
максимално 1m изнад површине на коју се
постављају;
- стубићи се укопавају у земљу са бетонском
стопом на дубину од 30 до 60 cm;
- стубићи не смеју ометати кретање пешака,
не смеју ометати безбедно одвијање динамичког
саобраћаја,
нити угрожавати постојеће инсталације
комуналне инфраструктуре;
- стубићи не смеју угрожавати суседне
објекте;
- стубићи морају имати ретрорефлектујућу
површину.
II Опрема пута (стубићи) из тачке I
диспозитива овог решења се постављају у циљу
заштите пешака, стамбеног објекта, пешачких и
зелених површина, од непрописног паркирања и
проласка возила.
III Опрема пута (стубићи) из тачке I
диспозитива овог решења се постављају о трошку
подносиоца захтева, односно о трошку власника
стамбеног објекта из улице Краљевића Марка бр. 31,
Панчево.
IV Налаже се подносиоцу захтева да постави
и одржава опрему пута (стубиће), у складу са горе
наведеним условима.
V Рок за извршење овог решења је
19.10.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Панчева”.
Образложење
Чланом 18. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
прописано је следеће: изузетно, на површинама из

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

29. Децембар 2018. године

Страна 27 - Број 02

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

става 1. овог члана (на површинама јавне намене), на
захтев власника стамбеног, односно пословног
објекта, Секретаријат може издати решење за
постављање заштитних ограда, стубића, или других
препрека у циљу обезбеђења слободног приступа у
објекат, гаражу, дворишни простор, као и ради
заштите јавних површина.
Дана 13.09.2018. године, запримљена је молба
Лалић Александре, у којој се тражи одобрење за
постављање опреме пута – стубића у улици
Краљевића Марка испред кућног броја 31. Обиласком
предметне локације из тачке I диспозитива овог
решења, а на основу горе наведене молбе, утврђене су
непрописне радње возилима, које угрожавају
безбедност пешака, онемогућавају пролаз тротоаром,
које доприносе уништавању зеленила у предметној
зони и угрожавају стамбени објекат на датој адреси.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-48
Панчево, 19.09.2018. 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. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18 и 41/18-др. закон), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
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 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у насељу
Стрелиште, одређује се правац пружања пута са
првенством пролаза, улицама 7. јула и Прешернова, у

Страна 27 - Број 33

04. Фебруар 2019. године

односу на улице Јоакима Вујића и Просек 7. јула.
Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
(саобраћајних знакова са одговарајућим допунским
таблама) којом се дефинише првенсто пролаза –
знакови III-3 „Пут са првенством пролаза“ са
одговарајућим допунским таблама IV-23 (у улицама 7.
јула и Прешернова, у зони раскрснице), као и знакови
II-1 „Уступање првенства пролаза“ са одговарајућим
допунским таблама IV-23 (у улици Јоакима Вујића и
Просек 7. јула, у зони раскрснице).
Положај симбола на допунским таблама IV23 мора одговарати положају пута са првенством
пролаза у односу на споредне путеве.
II У насељеном месту Панчево у насељу
Стрелиште, у улици Марина Држића, одређује се
постављање саобраћајног знака II-1 „Уступање
првенства пролаза“, у зони раскрснице са улицом
Јоакима Вујића.
III У насељеном месту Панчево, на
новоасфалтираном делу улице Јоакима Вујића у
насељу Стрелиште, одређује се постављање
саобраћајних знакова којима се ограничава брзина
кретања возила на 30 km/h (знакови II-30 „Ограничење
брзине на 30 km/h“, у оба смера).
IV Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачaкa I, II и III диспозитива овог решења, а у складу
са законским одредбама, Правилником о саобраћајној
сигнализацији и стандардом.
-постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације и
опреме;
V Рок за извршење овог решења је
15.11.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
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На основу одредби одговарајућих закона,
градских Одлука и сл, наложено је управљачу пута
извршење горе поменуте техничке регулације
саобраћаја.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-51
Панчево, 03.10.2018. 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. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18 и 41/18-др. закон), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
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 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Ослобођења, на приступним путевима према
стамбено-пословним објектима код кућних бројева 25
и 27, одређује се постављање саобраћајних знакова (2
саобраћајна знака) II-35 „забрана паркирања“.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, а у складу са
законским одредбама, Правилником о саобраћајној
сигнализацији и стандардом.
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације и
опреме;
III Рок за извршење овог решења је
14.11.2018. године.
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Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
Након многобројних жалби на непрописно
паркирање возила, а на основу одредби одговарајућих
закона, градских Одлука и сл, наложено је управљачу
пута извршење горе поменуте техничке регулације
саобраћаја.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-52
Панчево, 03.10.2018. 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. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18 и 41/18-др. закон), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
члана 15. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 13/17) и чланова
90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број
18/16), доноси
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РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Светог
Саве, одређује се укидање 2 (два) паркинг места
општег паркиралишта наспрам кућног броја 74, ради
изградње саобраћајног прикључка на јавни пут, у
складу са Решењем о условима за пројектовање и
изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут бр. 03562/2018-1/1 од 03.09.2018. године издатим од стране
ЈП „Урбанизам“ Панчево и Ситуацијом - Приказаном
трасом прикључка која је саставни део поменутог
Решења о условима за пројектовање и изградњу
саобраћајног прикључка на јавни пут.
II Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево
(управљач), 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.
III Рок за извршење овог решења је
01.12.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
На основу поднетог захтева одговорног
пројектанта Кирић М. Срђана, по овлашћењу
инвеститора, за укидање паркинг места на траси
новопројектованог прикључка на јавни пут и
приложене документације, приступило се издавању
решења у складу са захтевом и условима ЈП
„Урбанизам“ Панчево.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-56
Панчево, 18.10.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), 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 Уговора о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута и одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ
I У решењима Одељења за саобраћај овог
Секретаријата, бројеви: V-17-344-1/2018-19, V-17-3441/2018-41 и V-17-344-1/2018-46, одређује се
продужетак рока за извршење истих, до 20.11.2018.
године. У осталим елементима, поменута решења се
не мењају.
Образложење
Услед немогућности да Извођач изврши
послове из предметних решења према претходним
роковима, Одељење за саобраћај одређује нове рокове
за извршење предметних решења.
На основу Уговора о набавци унапређења
саобраћајне инфраструктуре по решењима надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, одредби одговарајућих закона, градских Одлука,
и сл, наложено је Извођачу радова извршење горе
поменуте техничке регулације саобраћаја.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. Саоб
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-Сл
Панчево, 18.10.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30

04. Фебруар 2019. године

престану разлози због којих је постављена, а
најкасније 31.03.2019. године.
II Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.

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 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, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18 и 41/18-др. закон), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
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 85/17), 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
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), до 15.11.2018. године, у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији
и Стандардом;
-поменуту
саобраћајну
сигнализацију
(саобраћајне знакове и допунске табле) уклони када

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-57
ПАНЧЕВО, 18.10.2018. 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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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 Уговора
о набавци унапређења саобраћајне инфраструктуре по
решењима надлежне организационе јединице за
саобраћај путем управљача пута и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Шандора Петефија, у зони Основне школе „Братствојединство“ у зони прилазних путева према школи,
налаже се изградња (израда) приступних пешачких
стаза, са обе стране пројектованих пешачких прелаза и
поред приступног пута према главном улазу у школу.
Приступне пешачке стазе израдити према
димензијама из прилога (ситуације) који је саставни
део овог решења.
II У насељеном месту Качарево у улицама
Херцеговачка и Маршала Тита, у зони Основне школе
„Жарко Зрењанин“ у зони прилазних путева према
школи, налаже се изградња (израда) приступних
пешачких стаза, на постојећим пешачким прелазима.
Приступне пешачке стазе израдити према
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димензијама из прилога (ситуације) који је саставни
део овог решења.
III Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, законима и стандардима, изврши изградњу
(израду) пешачких стаза из тачака I и II диспозитива
овог решења.
IV Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган.
V Poк за извршење овог решења јe
25.11.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Према Главном пројекту саобраћајне
сигнализације за обележавање предметних зона
школа, предвиђено је, између осталог, постављање
нових саобраћајних знакова и нових ознака на путу
(нова хоризонтална сигнализација). На прилазима
појединим пешачким прелазима не постоје приступне
стазе од чврстог материјала, те би пешаци морали
користити травнату или земљану површину како би
прелазили коловоз преко пешачких прелаза. Утврђена
је оправданост доношења решења којим се налаже
изградња (израда) приступних пешачких стаза.
На основу Уговора о набавци унапређења
саобраћајне инфраструктуре по решењима надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, одредби одговарајућих закона и градских
Одлука, наложено је Извођачу радова извршење горе
поменуте израде стаза за пешаке.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-58
Панчево, 18.10.2018. 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
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41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), 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 Уговора о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута и одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево, одређује се
постављање ретрорефлектујућих маркера (IX-1) за
додатно означавање 6 пешачких прелаза. Маркере
поставити попречно на коловоз са обе стране сваког
пешачког прелаза, на следећим локацијама:
- ул. Вељка Петровића у зони кућног броја 10;
- ул. Боре Станковића, прелаз према Хали
спортова;
- ул. Цара Душана, на 4 прелаза (2 у зони
раскрснице са ул. Владимира Жестића и 2 у зони
раскрснице са ул. Краљевића Марка).
II Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, стандардом и Правилником о саобраћајној
сигнализацији,
изврши
постављање
ретрорефлектујућих маркера, односно изврши
техничку регулацију саобраћаја из тачке I диспозитива
овог решења.
III Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган.
IV Доношењем овог решења ставља се ван
снаге решење Одељења за саобраћај бр. V-17-3441/2018-16 од 12.03.2018. године.
Рок за извршење овог решења јe 27.11.2018.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
На основу Уговора о набавци унапређења
саобраћајне инфраструктуре по решењима надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, одредби одговарајућих закона, градских Одлука,
и сл, наложено је Извођачу радова извршење горе
поменуте техничке регулације саобраћаја.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
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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-17-344-1/2018-59
Панчево,19.10.2018. 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. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18 и 41/18-др. закон), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
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 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Вељка
Петровића, одређује се постављање саобраћајних
знакова опасности „деца на путу“ (I-15), у зони кућних
бројева 12 и 21 (са десне стране у смеру кретања
возила, у оба смера).
II У насељеном месту Панчево у улици
Вељка Петровића, у зони кућног броја 10, одређује се
постављање опреме пута – стубића (IX-7.1), на
приступним стазама према пешачком прелазу, ради
заштите пешака од непрописно паркираних возила уз
пешачки прелаз.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачaкa I и II диспозитива овог решења, а у складу са
законским одредбама, Правилником о саобраћајној
сигнализацији и стандардом.
- постављену саобраћајну сигнализацију и
опрему евидентира у Катастру саобраћајне
сигнализације и опреме;
IV Рок за извршење овог решења је
11.12.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
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Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-60
Панчево, 19.10.2018. 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. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18 и 41/18-др. закон), члана 10. став 1. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17, 24/17,
4/18 и 11/18), члана 15. Одлуке о Градској управи
града Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
13/17) и чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени
гласник РС“ број 18/16), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево на раскрсници
улица Кнеза Михајла Обреновића, Љубомира
Ковачевића и Граничарска, одређује се извођење
упуштених ивичњака уз пешачке прелазе, ради
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безбедног и лакшег кретања особа са инвалидитетом,
родитеља који гурају дечија колица и осталих пешака.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши обарање (упуштање) поменутих
ивичњака из тачке I диспозитива овог решења, у
складу са законским одредбама, градским одлукама и
осталим прописима.
III Рок за извршење овог решења је
25.12.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута. Чланом 10. став
1. поменуте Одлуке, прописано је да ради безбедног
кретања особа са инвалидитетом уз пешачке прелазе,
управљач пута мора уградити рампе или извести
упуштене ивичњаке.
Након обиласка предметне локације,
службеници Одељења за саобраћај су констатовали
оправданост захтева МЗ „Тесла“, за обарање ивичњака
уз пешачке прелазе.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-61
Панчево, 30.10.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски дипл. инж. арх.
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Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18 и 41/18-др. закон), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
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 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I Ставља се ван снаге решење Одељења за
заобраћај овог Секретаријата, бр. V-17-344-1/2017-21
од 28.08.2017. године, којим је одређено постављање
комуналне опреме – стубића.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-62
Панчево, 31.10.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски дипл. инж. арх.
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Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18 и 41/18-др. закон), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
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 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Димитрија Туцовића, одређује се постављање
саобраћајних знакова „забрана саобраћаја за теретна
возила“ (II-7) са допунским таблама IV-5 „Преко 5 t“
(2 знака са 2 допунске табле), у зони кућног броја 24 и
наспрам кућног броја 22 (у смеру кретања возила, са
десне стране).
II У насељеном месту Панчево у улици Моше
Пијаде, у зони кућног броја 25, одређује се
постављање саобраћајног знака II-43 „обавезан смер
кретања право“ са допунском таблом IV-6 (симбол
теретног возила са највећом дозв. масом 5 t).
Постојећи знак „забрана скретања лево“ II-26 са
допунском таблом, који се налазе на поменутој
локацији, уклонити.
III У насељеном месту Панчево у улици
Моше Пијаде, наспрам кућног броја 15, одређује се
постављање саобраћајног знака II-43 „обавезан смер
кретања право“ са допунском таблом IV-6 (симбол
теретног возила са највећом дозв. масом 5 t).
IV У насељеном месту Панчево у улици
Моше Пијаде, наспрам кућног броја 17, одређује се
уклањање допунске табле IV-6 - симбол теретног
возила, тако да уз постојећи знак „забрана скретања
десно“ остане постојећа допунска табла IV-6.1 –
симбол аутобуса.
V Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачaкa I, II, III и IV диспозитива овог решења, а у
складу са законским одредбама, Правилником о
саобраћајној сигнализацији и стандардом;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације;
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
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VI Рок за извршење овог решења је
14.01.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-66
Панчево, 15.11.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18 и 41/18-др. закон), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
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 85/17), доноси
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РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Банатски Брестовац у
улици Маршала Тита, на улазу у насеље из смера
Омољице, одређује се обележавање аутобуских
стајалишта на коловозу (2 стајалишта – пар), жутим
ознакама V-16.2 .
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачкe I диспозитива овог решења, обележавањем
поменутих ознака на коловозу, у складу са законским
одредбама,
Правилником
о
саобраћајној
сигнализацији и стандардом;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације.
III Рок за извршење овог решења: када
временски услови дозволе обележавање ознака на
коловозу.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-67
Панчево, 16.11.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић дипл. правник
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Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18 и 41/18-др. закон), члана 11. став 2. и став 3.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Златарска, одређује се постављање опреме пута –
жуто-црних стубића (IX-7.1), пречника 2 цола, у циљу
заштите пешака и зелених површина од непрописног
паркирања и проласка возила преко тротоара и преко
зелених површина (на крају улице, односно на
почетку тротоара у улици Златарска према улицама
Рашка и Далматинска).
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање предметне опреме пута
– стубића, у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији,
стандардом
и
техничком
информацијом на коју Одељење за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, издаје сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III Рок за извршење овог решења је
31.12.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 11. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
прописано је следеће: у циљу заштите пешака у
саобраћају, на саобраћајним површинама могу се
постављати стубићи, ограде и посуде са украсним
биљем (жардињере), на местима које одређује
Секретаријат, решењем. Ставом 3. поменутог члана
11. прписано је да стубиће и ограде поставља и
одржава управљач пута, а посуде са украсним биљем
(жардињере) поставља и одржава ЈКП „Зеленило“
Панчево.
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У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-68
Панчево, 16.11.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), 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 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици 7. јула
у зони раскрснице са улицом Жарка Зрењанина,
одређује се уклањање саобраћајног знака II-1
„уступање првенства пролаза“, који се налази испред
семафора и заклања исти (овакав саобраћајни знак већ
постоји изнад семафора).
II У насељеном месту Панчево у улици
Димитрија Туцовића у зони раскрснице са улицом
Моше Пијаде, одређује се уклањање саобраћајног
знака II-1 „уступање првенства пролаза“, који се
налази на стубу јавне расвете (овакав саобраћајни знак
већ постоји изнад семафора).
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши уклањање предметне саобраћајне
сигнализације
- избрише предметну сигнализацију из
Катастра саобраћајне сигнализације.
IV Рок за извршење овог решења је
15.01.2019. године.

04. Фебруар 2019. године

Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др.
закон), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-69
Панчево, 03.12.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон и 87/18), члана 38. Закона о
путевима („Службени гласник РС“ број 41/18), члана
34. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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 85/17), доноси
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РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Карађорђева код кућног броја 33, у зони раскрснице са
улицом Светозара Милетића, одређује се укидање и
демаркација првог паркинг места најближег поменутој
раскрсници. Физички онемогућити паркирање на
датом месту.
II У насељеном месту Панчево у улици
Карађорђева код кућног броја 31, одређује се
уклањање саобраћајног знака III-30 „паркиралиште“
са допунском таблом IV-21 и демаркација паркинг
места резервисаног за возила лица са инвалидитетом.
Поменуто паркинг место означити као паркинг место
општег паркиралишта.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши укидање и демаркацију паркинг
места
- изврши означавање паркинг места општег
паркиралишта
- изврши уклањање предметне саобраћајне
сигнализације
- избрише предметну сигнализацију из
Катастра саобраћајне сигнализације
- ознаке за паркинг место општег
паркиралишта евидентира у Катастру саобраћајне
сигнализације.
IV Рок за извршење овог решења је
31.01.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута. У члану 38.
Закона о путевима, дефинисано је да се мора
обезбедити зона захтеване прегледности на
раскрсници јавног пута са другим путем и да је
забрањено вршити радње којима се омета прегледност
јавног пута.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
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Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж.
Саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-70
Панчево, 04.12.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. 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, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон и 87/18), члана 11. став 2. и став
3. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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) и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Илије
Гарашанина, преко пута СУР „Љубичево“, одређује се
постављање опреме пута поред коловоза – жутоцрних стубића (IX-7.1), пречника 2 цола, у циљу
заштите пешака од непрописног паркирања возила на
тротоару и пешачком прелазу.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање предметне опреме пута
– стубића, у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији,
стандардом
и
техничком
информацијом на коју Одељење за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, издаје сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III Рок за извршење овог решења је
31.01.2019. године.
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Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 11. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
прописано је следеће: у циљу заштите пешака у
саобраћају, на саобраћајним површинама могу се
постављати стубићи, ограде и посуде са украсним
биљем (жардињере), на местима које одређује
Секретаријат, решењем. Ставом 3. поменутог члана
11. прписано је да стубиће и ограде поставља и
одржава управљач пута, а посуде са украсним биљем
(жардињере) поставља и одржава ЈКП „Зеленило“
Панчево.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-71
Панчево, 04.12.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић дипл. правник

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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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 Уговора
о набавци унапређења саобраћајне инфраструктуре по
решењима надлежне организационе јединице за
саобраћај путем управљача пута, одредби Правилника
о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ број
85/17) и одредби Правилника о техничким средствима
за успоравање саобраћаја на путу („Сл. гласник РС“
број 9/14), доноси
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РЕШЕЊЕ

I У насељеном месту Панчево у улицама
Цара Душана, Филипа Вишњића и Петра
Прерадовића, одређује се обележавање (уређење) зоне
школе за основно и средње образовање „Мара
Мандић“.
II Зону школе из тачке I диспозитива овог
решења
означити
(уредити)
одговарајућим
саобраћајним знаковима, ознакама на путу и
техничким средствима за успоравање саобраћаја
(вибрационе траке), у складу са Саобраћајним
пројектом знакова са изменљивим садржајем у зони
школе за основно и средње образовање „Мара
Мандић“ у Панчеву (бр. пројекта P-203/2017), на који
је издата сагласност бр. V-17-344-1103/2017 дана
13.11.2017. године.
III Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, стандардом, Правилником о саобраћајној
сигнализацији, Правилником о техничким средствима
за успоравање саобраћаја на путу и Саобраћајним
пројектом знакова са изменљивим садржајем у зони
школе за основно и средње образовање „Мара
Мандић“ у Панчеву (бр. пројекта P-203/2017), изврши
постављање саобраћајне сигнализације и средстава за
успоравање саобраћаја на путу, односно изврши
техничку регулацију саобраћаја из тачака I и II
диспозитива овог решења.
IV Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган и као
управљач пута.
V Доношењем овог решења ставља се ван
снаге решење Одељења за саобраћај овог
Секретаријата бр. V-17-344-1/2018-19 од 14.03.2018.
године
Рок за извршење овог решења јe 30.09.2018.
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-17-344-1/2018-19
ПАНЧЕВО,30.06.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја
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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, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), 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) и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Светог
Саве, у зони раскрснице са улицом Стевице
Јовановића, на стубу јавне расвете на парној страни
улице уз пешачки прелаз (одмах након раскрснице),
одређује се постављање саобраћајног знака III-84
„табла за означавање врха разделног острва“.
Поменути саобраћајни знак поставити у подножју
стуба јавне расвете.
II У насељеном месту Панчево у улици
Светог Саве, у зони раскрснице са улицом Стевице
Јовановића, на стубу јавне расвете на парној страни
улице уз пешачки прелаз (одмах након раскрснице),
одређује се постављање саобраћајног знака III-30
„паркиралиште“, са допунском таблом IV-18
„паркирање управно на подужну осу коловоза“.
Поменути саобраћајни знак поставити на прописаној
висини на стуб јавне расвете.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
-изврши
постављање
одговарајућие
саобраћајне сигнализације, односно изврши техничку
регулацију саобраћаја из тачака I и II диспозитива овог
решења, а у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији и стандардом;
- нову саобраћајну сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације и опреме;
IV Рок за извршење овог решења је
01.09.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-

04. Фебруар 2019. године

др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), прописано је
да техничко регулисање саобраћаја на општинским
путевима и улицама у насељима обавља орган
јединице локалне самоуправе надлежан за послове
саобраћаја. Чланом 34. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18)
прописано је да техничко регулисање саобраћаја и
одређивање привремених и трајних режима саобраћаја
врши Секретаријат, у складу са законом. У ставу 5.
истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута.
Обиласком локације из тачака I и II
диспозитива овог решења, утврђена је неопходност
постављања поменуте саобраћајне сигнализације (знак
III-84), јер је на предметној раскрсници долазило до
саобраћајних незгода где су возила излетала са
коловоза и ударала у стуб јавне расвете, који није
довољно уочљив и који се налази на месту сужења
коловоза. У датој зони се налази и паркиралиште које
треба означити саобраћајним знаком и одговарајућом
допунском таблом којом се дефиниче начин
паркирања. Правилник о саобраћајној сигнализацији
дозвољава постављање саобраћајних знакова на
елементе комуналне инфраструктуре.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2018-37
Панчево, 26.07.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски дипл. инж. арх.
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