СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 08. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 05 Април 2019. ГОДИНЕ

На основу чланова 11, 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и
47/18), члана 104. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
05.04.2019.године,
по
прибављеном
мишљењу
Министарства за државну управу и локалну самоуправу
број 110-00-00404/2018-24 од 19.02.2019.донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Статуту града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) члан 1.
мења се и гласи:
„Члан 1.
Град Панчево (у даљем тексту: Град) је
територијална јединица у којој грађани остварују право на
локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и
Статутом Града ( у даљем тексту: Статут)
Грађани који имају бирачко право и
пребивалиште на територији Града, управљају пословима
Града у складу са Уставом, законом и овим статутом.
Грађани учествују у обављању послова Града
путем
грађанске
иницијативе,
збора
грађана,
референдума, других облика учешћа грађана у обављању
послова Града и преко својих одборника у Скупштини
Града, у складу са Уставом, законом и овим статутом.“.
Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
На територији Града у службеној употреби је
српски језик и ћириличко писмо.
Имена органа који врше јавна овлашћења, назив
Града, насељених места, тргова и улица и други
топоними, поред српског језика и ћириличког писма,
исписују се и на језику и писму националне мањине,
према њеној традицији и правопису, у следећим
насељеним местима:

Аконтација претплате 11.597,00

- у насељеном месту Банатско Ново Село на
румунском језику и писму;
- у насељеном месту Иваново на бугарском и
мађарском језику и писму и
- у насељеним местима Јабука и Качарево на
македонском језику и писму.“
Члан 3.

Члан 10. мења се и гласи:
„Члан 10.
Град утврђује називе улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених места на
својој територији посебном одлуком, уз претходну
сагласност покрајинског органа надлежног за послове
локалне самоуправе.
На територији Града где је у службеној употреби
поред српског језика и ћириличког писма и језик и писмо
националне мањине, у поступку промене назива улица,
тргова, градских четврти, заселака и других делова
насељених места прибавља се мишљење националног
савета и савета за међунационалне односе.“.
Члан 4.

У члану 13. после става 1. додаје се нови став 2.
који гласи:
„Скупштина
посебном
одлуком
оснива
предузећа, установе и друге организације које врше јавну
службу и остварује права оснивача, ако законом или овим
статутом за вршење појединих права оснивача није
утврђена надлежност другог органа Града.“
Досадашњи став 2. постаје став 3.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Поверавање послова из става 3. овог члана
уређује се одлуком Скупштине.“.
Члан 5.

У члану 15. у ставу 2. речи: „невладиним
организацијама“ замењују се речју: “удружењима“.
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Град, у оквиру својих надлежности преко својих
органа, прати процес европских интеграција Републике
Србије и развија за то потребне административне
капацитете, у складу са законом и утврђеном политиком
Републике Србије.“.
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Члан 6.

Члан 17. брише се.
Члан 7.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
„Члан 18а
Поступак јавне расправе обавезно се
спроводи приликом припреме статута, буџета (у делу
планирања инвестиција), стратешких планова развоја,
утврђивања стопе изворних прихода, просторних и
урбанистичких планова, као и других општих аката на
основу предлога квалификованог броја грађана или
захтева једне трећине одборника.
Поступак јавне расправе уредиће се посебном
одлуком.”.
Члан 8.

Члан 21. мења се и гласи:
„Члан 21.
Град, преко својих органа, у складу са
Уставом и законом:
1)доноси статут, буџет и завршни рачун,
просторни и урбанистички план и програм развоја
Града, као и стратешке планове и програме локалног
економског развоја;
2)уређује и обезбеђује обављање и развој
комуналних делатности, локални превоз, коришћење
грађевинског земљишта и пословног простора;
3)стара се о изградњи, реконструкцији,
одржавању и коришћењу локалних путева и улица и
других јавних објеката од значаја за Град;
4)стара се о задовољавању потреба грађана у
области просвете (предшколско васпитање и
образовање и основно и средње образовање и
васпитање), научноистраживачке и иновационе
делатности, културе, здравствене и социјалне заштите,
дечије заштите, спорта и физичке културе;
5)обезбеђује остваривање посебних потреба
особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих
група;
6)стара се о развоју и унапређењу туризма,
занатства, угоститељства и трговине;
7)доноси и реализује програме за подстицање
локалног економског развоја, предузима активности за
одржавање постојећих и привлачење нових
инвестиција и унапређује опште услове пословања;
8)стара се о заштити животне средине,
заштити од елементарних и других непогода, заштити
културних добара од значаја за Град;
9)стара се о заштити, унапређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи
политику руралног развоја;
10)стара се о остваривању, заштити и
унапређењу људских и мањинских права, родној
равноправности, као и о јавном информисању у Граду;
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11)образује и уређује организацију и рад
органа, организација и служби за потребе Града,
организује службу правне помоћи грађанима и уређује
организацију и рад мировних већа;
12)образује комуналну полицију, обезбеђује и
организује вршење послова комуналне полиције;
13)утврђује симболе Града и њихову
употребу;
14)управља градском имовином и утврђује
стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;
15)прописује прекршаје за повреде градских
прописа;
16)обавља и друге послове од локалног
значаја одређене законом (у области одбране, заштите
и спасавања, заштите од пожара, омладинске
политике, зоохигијене, и др.), као и послове од
непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом,
законом и овим статутом.
Јединствени попис послова, који су у складу
са законом у надлежности Града, обезбеђује
министарство надлежно за локалну самоуправу.“.
Члан 9.

После члана 22. додаје се члан 22а који гласи:
„Члан 22а
Органи Града, у поступку решавања о
правима, обавезама или правним интересима
физичког или правног лица, односно друге странке, по
службеној дужности, у складу са законом, врше увид,
прибављају и обрађују податке из евиденција, односно
регистара које у складу са посебним прописима воде
државни органи, органи територијалне аутономије,
јединица локалне самоуправе и имаоци јавних
овлашћења.
Увид, прибављање и обрада података из
евиденција, односно регистара који се воде у
електронском облику у поступку из става 1. овог
члана, врши се путем информационог система који
обезбеђује сигурност и заштиту података о личности.
У поступку из става 1. овог члана органи
Града могу вршити увид, прибављати и обрађивати
само оне податке који су законом или посебним
прописом утврђени као неопходни за решавање о
одређеном праву, обавези или правном интересу
странке.”.
Члан 10.

У члану 33. додаје се став 2. који гласи:
„У складу са законом којим се уређује
правобранилаштво, орган Града је Градско
правобранилаштво.“
Члан 11.

У члану 37. после става 2. додаје се нови став
3. који гласи:
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„За благовремено достављање обавештења,
тражених података, списа и упутстава одговоран је
секретар Скупштине, а начелник Градске управе када
се обавештење, тражени податак, спис и упутство
односе на делокруг и рад Градске управе.“
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 12.

У члану 39. после тачке 7) додаје се нова
тачка 7а), која гласи:
„7а) бира и разрешава локалног омбудсмана“.
У тачки 21) речи:“ и коришћење“ бришу се.
Тачка 23) мења се и гласи:
„23) одлучује о располагању грађевинским
земљиштем у јавној својини Града, као и прибављању
грађевинског земљишта у јавну својину Града.“
Тачка 24) мења се и гласи:
„24) одлучује о располагању непокретним
стварима и покретним стварима веће вредности у
јавној својини Града, као и прибављању непокретних
ствари у јавну својину Града.“
Тачка 25) мења се и гласи:
„25) именује изборну комисију за спровођење
избора за одборнике Скупштине града, у складу са
законом.“.
Тачке 26) и 27) бришу се.
Досадашње тачке 28) до 39) постају тачке 26)
до 37).
Члан 13.

У члану 41. после става 2. додају се нови
ставови 3,4. и 5. који гласе:
„У ситуацијама које оправдавају хитност у
сазивању
седнице
Скупштине,
председник
Скупштине може заказати седницу у року који није
краћи од 24 часа од пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 3. овог
члана мора да садржи разлоге који оправдавају
хитност сазивања, као и образложење последица које
би наступиле њеним несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице
Скупштине из става 3. овог члана, не односи се на
сазивање седнице Скупштине у условима проглашене
ванредне ситуације.“.
Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 6.
и 7.
Члан 14.

У члану 43. после става 2. додаје се нови став
3. који гласи:
„Број радних тела, избор, права и дужности
председника и чланова радних тела утврђује се
Пословником Скупштине.“. Досадашњи ставови 3-8
постају ставови 4-9.
После става 9. додаје се став 10. који гласи:
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„Радно тело може организовати јавно
слушање о предлозима прописа и одлука о којима
одлучује Скупштина.“
Члан 15.

Члан 45. брише се.
Члан 16.

У члану 49. после става 2. додаје се став 3.
који гласи:
„Ако заменику председника Скупштине
мирују права из радног односа услед избора на
функцију, заменик председника Скупштине може
бити на сталном раду у Граду.“
Члан 17.

У члану 51. став 4. мења се и гласи:
„За секретара Скупштине може бити
постављено лице које има стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова,
мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету
са положеним стручним испитом за рад у органима
управе и радним искуством од најмање три године.“
Члан 18.

У члану 54. тачка 6) мења се и гласи:
„6) одлучује о давању у закуп пословног
простора на период од 5 година;“.
Члан 19.

У члану 55. став 2. мења се и гласи:
„О поднетој оставци Градоначелника,
председник Скупштине обавештава одборнике на
почетку прве наредне седнице Скупштине, и о истој се
не расправља и не одлучује, већ се само констатује.”.
У ставу 5. брише се тачка, додају се запета и
речи: “уз примену минималног рока за сазивање
седнице из члана 41. ставова 2. и 3. Статута.“.
Члан 20.

У члану 56. став 2. мења се и гласи:
„О
поднетој
оставци
заменика
Градоначелника, председник Скупштине обавештава
одборнике на почетку прве наредне седнице
Скупштине, и о истој се не расправља и не одлучује,
већ се само констатује.”.
Члан 21.

У члану 57. после става 4. додаје се нови став
5. који гласи:
„Када одлучује о избору Градоначелника,
Скупштина истовремено и обједињено одлучује о
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избору заменика Градоначелника и чланова Градског
већа.“.
Досадашњи став 5. постаје став 6.
Члан 22.

У члану 59. у тачки 5 ) бришу се
речи:“коришћењу, управљању“.
После тачке 5) додају се нове тачке 5а) и 5б)
које гласе:
„5а) одлучује о располагању покретним
стварима мање вредности у јавној својини Града;
5б) утврђује услове и начин коришћења
превозних средстава за потребе органа Града;“.
После тачке 8) додају се нове тачке 8а) и 8б)
које гласе:
„8а) прати реализацију програма пословања и
врши координацију рада јавних предузећа чији је град
оснивач;
8б) подноси тромесечни извештај о раду
јавних предузећа Скупштини, ради даљег
извештавања у складу са законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа;“.
Члан 23.

У члану 63. став 2. мења се и гласи:
„О поднетој оставци члана Градског већа,
председник Скупштине обавештава одборнике на
почетку прве наредне седнице Скупштине, и о истој се
не расправља и не одлучује, већ се само констатује.”.
Члан 24.

У члану 66. тачкa 6) мења се и гласи:
„6) обавља стручне и административнотехничке послове за потребе рада Скупштине,
Градоначелника и Градског већа.”.
Члан 25.

У члану 68. став 2. мења се и гласи:
„За начелника Градске управе може бити
постављено лице које има стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање пет година радног искуства у
струци и положен државни стручни испит за рад у
органима државне управе.”.
Члан 26.

У члану 70. речи: „Скупштини и”, бришу се.
Члан 27.

У члану 71. став 1. мења се и гласи:
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„Градоначелник има пет помоћника који
обављају послове из следећих области:
1. помоћник Градоначелника за економски
развој - градски менаџер,
2. помоћник Градоначелника у области
урбанизма,
3. помоћник Градоначелника за правна
питања и реорганизацију Градске управе,
4. помоћник Градоначелника за село и
рурални развој,
5. помоћник Градоначелника за област јавних
набавки.“
У ставу 3. речи:“утврђене Одлуком о
Градској управи“ замењују се речима: „по налогу
Градоначелника.“.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Помоћници Градоначелника се постављају у
Кабинету Градоначелника најдуже на период док
траје дужност Градоначелника.“.
Члан 28.

У члану 72. став 2. мења се и гласи:
„Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији Градске управе, посебних органа,
служби и организација обједињује начелник и
доставља Градском већу на усвајање.”.
Члан 29.

У члану 77. став 2. мења се и гласи:
„Грађанска иницијатива пуноважно је
покренута ако је листа потписника грађанске
иницијативе састављена у складу са законом и ако је
исту потписало 5% од укупног броја грађана са
бирачким правом.“.
После става 3. додају се ст. 4. до 7. који гласе:
„Градска управа је дужна да на интернет
презентацији града, односно на други примерен начин
обавести јавност да је отпочео рад на припреми
прописа које доноси Скупштина.
Ради спровођења јавне расправе, предлог
грађана је потребно да својим потписима подржи
најмање 100 грађана са бирачким правом на
територији Града.
Прикупљање потписа грађана за спровођење
јавне расправе се спроводи у складу са прописима који
уређују грађанску иницијативу.
Скупштина ће посебном одлуком образовати
радно тело које ће одлучивати по примљеном
предлогу грађана о спровођењу поступка јавне
расправе.”.
Члан 30.

У члану 86. став 1. мења се и гласи:
„Одлука путем референдума донета је ако се
за њу изјаснила већина грађана са бирачким правом на
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територији Града која је гласала, под условом да је
гласало више од половине укупног броја грађана.“
Члан 31.

У члану 89. став 3. мења се и гласи:
„Предлог за образовање, односно укидање
месне заједнице или другог облика месне самоуправе,
могу поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем
на подручју на које се предлог односи, најмање једна
трећина одборника и Градско веће.”.
После става 3. додају се ставови 4. и 5. који
гласе:
„Скупштина
одлучује
уз
претходно
прибављено мишљење грађана, о образовању,
подручју за које се образује, промени подручја и
укидању месних заједница и других облика месних
самоуправа.
Ова одлука доноси се већином гласова од
укупног броја одборника.“
Члан 32.

Члан 91. мења се и гласи:
„Актом о оснивању месне заједнице, у складу
са Статутом, утврђују се послови које врши месна
заједница, органи и организација рада органа, начин
одлучивања као и поступак избора савета и других
органа месне самоуправе, заштита права у току избора
и друга питања од значаја за рад месне заједнице,
односно другог облика месне самоуправе.
Ангажовање председника и чланова савета,
као и чланова других органа месне заједнице не
подразумева стварање додатних финансијских обавеза
месној заједници.
Савет месне заједнице је основни
представнички орган грађана на подручју месне
самоуправе.
Избори за савет месне заједнице спроводе се
по правилима непосредног и тајног гласања на основу
општег и једнаког изборног права, у складу са актом о
оснивању.
Изборе за савет месне заједнице расписује
председник Скупштине.
Председника савета месне заједнице бира
савет из реда својих чланова, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја чланова савета
месне заједнице.“
Члан 33.

После члана 91. додаје се члан 91а који гласи:
„Члан 91а
Савет месне заједнице:
1) доноси Статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице
и програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета
месне заједнице;
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4) предлаже мере за развој и унапређење
комуналних и других делатности на подручју месне
заједнице;
5) доноси Пословник о раду савета месне
заједнице и друге акте из надлежности месне
заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових
или измену постојећих прописа Града;
7) врши друге послове из надлежности месне
заједнице утврђене Статутом, актом о оснивању месне
заједнице или другим прописима Града.”.
Члан 34.

У члану 92. у ставу 2. после речи: „веће”
брише се тачка и додају се запета и речи: „у складу са
Одлуком о буџету града Панчева.”.
Члан 35.

После члана 93. додају се чланови 93а, 93б,
93в и 93г који гласе:
„Члан 93а
Градско веће покренуће поступак за оцену
уставности и законитости општег акта месне
заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт
није у сагласности са Уставом или законом.
Градоначелник је дужан да обустави од
извршења општи акт месне заједнице за који сматра
да није сагласан Уставу или закону, решењем које
ступа на снагу објављивањем у „Службеном листу
града Панчева“.
Решење о обустави од извршења престаје да
важи ако Градско веће у року од пет дана од
објављивања решења не покрене поступак за оцену
уставности и законитости општег акта.
Члан 93б
Када Градско веће сматра да општи акт месне
заједнице није у сагласности са Статутом, актом о
оснивању месне заједнице или другим прописима
Града, указаће на то Савету месне заједнице ради
предузимања одговарајућих мера.
Ако Савет месне заједнице не поступи по
предлозима органа из става 1. овог члана,
Градоначелник ће поништити општи акт месне
заједнице решењем које ступа на снагу објављивањем
у „Службеном листу града Панчева“.
Градско веће, предлаже Градоначелнику
обустављање финансирања активности месне
заједнице у којима се финансијска средства не користе
у складу са финансијским планом месне заједнице,
Одлуком о буџету града Панчева или законом.
Члан 93в
Савет месне заједнице може се распустити
ако:
1) Савет не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника Савета у року од
месец дана од дана одржавања избора за чланове
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Савета месне заједнице или од дана његовог
разрешења, односно подношења оставке;
3) не донесе финансијски план у року
одређеном одлуком Скупштине.
Одлуку о распуштању Савета месне
заједнице доноси Скупштина на предлог Градског
већа.
Председник Скупштине расписује изборе за
Савет месне заједнице, у року од 15 дана од ступања
на снагу Одлуке о распуштању Савета месне
заједнице, с тим да од датума расписивања избора до
датума одржавања избора не може протећи више од
45 дана.
До конституисања Савета месне заједнице,
текуће и неодложне послове месне заједнице
обављаће повереник Града кога именује Скупштина,
истовремено са доношењем Одлуке о распуштању
Савета месне заједнице.
Члан 93г
Град пружа помоћ месној заједници у
обављању
административно-техничких
и
финансијско-материјалних послова.”.
Члан 36.

У члану 96. речи: „заштитник грађана” у
одговарајућем падежу замењују се речима: „локални
омбудсман” у одговарајућем падежу.
У ставу 1. после речи: „да” додају се речи:
„независно и самостално”.
Члан 37.

У члану 102, у ставу 1. иза речи: “бирача“,
додају се речи: „на територији Града“.
Члан 38.

Заштитник грађана наставља са радом као
локални омбудсман, до истека мандата на који је
изабран.
Члан 39.

Одредбе Статута које се односе на
спровођење обавезног поступка јавне расправе за
планирање инвестиција у одлуци о буџету,
примењиваће се почев од припреме Одлуке о буџету
града Панчева за 2019. годину.
Члан 40.

Општа акта органа Града ускладиће се са
одредбама oве одлуке у року од девет месеци од
ступања на снагу Закона о изменама и допунама
Закона о локалној самоуправи.
Члан 41.

Одлуке прописане овом одлуком, Скупштина
града донеће у року од девет месеци од ступања на
снагу Закона о изменама и допунама Закона о
локалној самоуправи.
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Члан 42.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. тачка 15. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07
,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон
и
47/18 ),чланoва 33., 34., 36. и 37. Закона о јавном дугу
(„Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11,
68/15 и 95/18) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева”, број 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева,
на
седници
одржаној
05.04.
2019.године, доноси

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

У Одлуци о задуживању града Панчева за
финансирање капиталних инвестиционих расхода
(„Службени лист града Панчева“, број 4/16 , 20/16 ,
30/16, 32/16, 38/16,13/17, 29/17, 33/17, 7/18, 21/18 ,
29/18 и 34/18) у члану 2. став 2. Одлуке мења се и
гласи :
„Средства из члана 1. ове одлуке планирана
су за финансирање капиталних инвестиција у оквиру
следећих програма:
ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1.Израда техничке документације за уређење
дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке
зграде" до 500.000 динара са ПДВ-ом
2. Обезбеђивање земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Банијске у Панчеву до 9.256.000 динара
3. Обезбеђивање земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Македонске у Панчеву до 534.800 динара
4. Обезбеђивање земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у састав улице
Стевана Сремца у Панчеву до 2.256.000 динара
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5. Плато Дома омладине Панчево - Израда
техничке документације и извођење радова на
уређењу платоа до 1.007.515 динара са ПДВ-ом
6. Инвестиционо одржавање дела пешачке
зоне око зграде Градске управе са пратећом
документацијом до 14.247.426 динара са ПДВ-ом
7. Пројектно техничка документација за
инфраструктурно опремање Северне индустријске
зоне до 2.573.520 динара са ПДВ-ом
8. Експропријација катастарских парцела за
потребе изградње приступне саобраћајнице за нову
градску депонију до 519.121 динара са ПДВ-ом
9. Инфраструктурно опремање Северне
индустријске зоне у Панчеву до 3.230.779 динара са
ПДВ-ом
10. МЗ Старчево-Израда пројекта уређењаТрг
Неолита, III фаза до 516.000 динара са ПДВ-ом
11. Израда техничке документације за
извођење радова на уређењу централног градског
језгра до 1.000.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

12. Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи еко – чесме до
4.920.000 динара са ПДВ-ом
13. Изградња кишне канализације на
раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше
Пијаде са израдом техничке документације до
5.096.500 динара са ПДВ-ом
14. Израда техничке документације и
изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде
од броја 106 до 116 до 7.323.574 динара са ПДВ-ом
15. Израда техничке документације за
изградњу кишне канализације у улици Добровољачка
до 1.071.000 динара са ПДВ-ом
16. Изградња градског фекалног колектора од
Луке Дунав до Северне индустријаске зоне са
реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фазадо 43.865.122
17. Наставак изградње фекалне канализације
у Омољици до 12.033.695 динара са ПДВ-ом
18. Наставак изградње канализационе мреже
у насељу Јабука у Панчеву до 4.693.342 динара без
ПДВ-а
19. Наставак изградње канализационе мреже
у насељу Иваново у Панчеву до 4.795.263 динара без
ПДВ-а
20. Изградња паркинг простора код Матице
Словачке - са израдом техничке документације до
600.000 динара са ПДВ-ом
21. Изградња паркинг простора испред МЗ
Војловица са израдом техничке документације до
960.000 динара са ПДВ-ом
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22. Периодично одржавање дела Гробљанске
улице - паркинг испред гробља у Иванову до 861.207
динара са ПДВ-ом
23. Пијаца у Јабуци - Израда техничке
документације и извођење радова на реконструкцији
настрешнице до 2.100.000 динара са ПДВ-ом
24. Пијаца у Глогоњу - Израда техничке
документације и извођење радова на постављању
настрешице до 1.635.000 динара са ПДВ-ом
25. Банатско Ново Село-Извођење радова на
изградњи капеле на источном гробљу до 20.050.000 са
ПДВ-ом
26. Извођење радова – Пројекат јавног
осветљења државног пута I Б реда бр.10 у улици
Новосељански пут, пролаз кроз Панчево до 6.340.808
динара са ПДВ-ом
27. Израда техничке документације и
реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж
до 2.159.100 динара са ПДВ-ом
28. Инвестиционо одржавање капеле у
Војловици до 477.470 динара са ПДВ-ом
29. Извођење радова на изградњи
саобраћајних површина и партерном уређењу око
капеле у Глогоњу са израдом техничке документације
до 2.294.687 динара са ПДВ-ом
30. Наставак радова на проширењу Новог
гробља до 30.000.000 динара са ПДВ-ом
31. Израда генералног пројекта одвођења
атмосферске воде за град Панчево до 4.600.000 динара
са ПДВ-ом
32. Реконструкција - проширење КЦС у
улици Суботичкој до 1.749.270 динара са ПДВ-ом
33. Изградња водовода ПЕ ДН 110 на
катастарским парцелама бр: 123, 13971/2, 13971/3,
13971/13 и 14018/1 К.О. Панчево до 1.476.625 динара
са ПДВ-ом
34. Изградња водоводне мреже у улици
Преспанској и Власинској до 5.314.730 динара са
ПДВ-ом
35. Изградња водоводне мреже у улици
Шарпланинској до 3.026.053 динара са ПДВ-ом
36. МЗ Глогоњ – Изградња капеле и пратећег
објекта са надстрешницом до 4.384.952 динара са
ПДВ-ом
37. Обезбеђивање дела средстава за купљене
нове аутобусе до 41.341.586 динара
38. Куповина половних аутобуса
до
66.996.444 динара
39. Изградња Потамишког колектора – II фаза
до 30.020.715 динара са ПДВ-ом
40. Изградња прикључака на градску
водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш до 5.000.000
динара
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ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

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

42. Набавка половних аутосмећара
12.440.000 динара

до

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА
И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

43. Реконструкција саобраћајнице са
инфраструктуром у Улици 7. јула , у Панчеву до
69.776.519 динара са ПДВ-ом
44. Изградња саобраћајнице улице 7.нова3.деонице са инфраструктуром (водовод и јавно
осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања
Северне индустријске зоне у Панчеву до 6.532.462
динара са ПДВ-ом
45. Израда техничке документације са
техничком контролом и извођење радова на мосту у
Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету" до 10.751.500
динара са ПДВ-ом
46. МЗ Иваново-Периодично одржавање дела
Рибарске улице и дела улице Иво Лоле Рибара до
3.359.686 динара са ПДВ-ом
47. МЗ Иваново-Периодично одржавање дела
Рибарске улице до 2.255.036 динара са ПДВ-ом
48. МЗ Иваново-Уређење саобраћајнице
унутар границе регулације улице Иве Лоле Рибара до
1.550.000 динара са ПДВ-ом
49. Периодично одржавање Скадарске улице
- пешачка стаза до 4.622.215 динара са ПДВ-ом
50. Израда техничке документације улице
Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром
до 954.000 динара са ПДВ-ом
51. Израда техничке документације улице
Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског
Булевара до 15.309 динара са ПДВ-ом
52. Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи приступног пута за
регионалну депонију у Панчеву до 514.588 динара са
ПДВ-ом
53. Периодично одржавање тротоара у
насељеном месту Панчево са израдом техничке
документације до 3.964.000 динара са ПДВ-ом
54. Израда
техничке документације за
реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од
Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву до
1.236.220 динара са ПДВ-ом
55. Изградња пешачке стазе од Охридске
чесме до Спортског центра са израдом техничке
документације износи до 3.635.283 динара са ПДВ-ом
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56. Постављање заштитне пешачке ограде на
разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са
израдом техничке документације до 5.500.000 динара
са ПДВ-ом
57. Појачано одржавање улице Бориса
Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске
до 4.339.291 динара са ПДВ-ом
58.
Периодично
одржавање
улице
Првомајска од улице Радничке до улице Омладинске
у Качареву до 1.496.082 динара са ПДВ-ом
59.
Периодично
одржавање
улице
Македонска од улице Радничке до улице Омладинске
у Качареву до 1.337.334 динара са ПДВ-ом
60. Периодично одржавање улице Бориса
Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у
Банатском Новом Селу до 9.505.896 динара са ПДВом
61. Периодично одржавање улице Наделске у
Старчеву до 454.499 динара са ПДВ-ом
62. Периодично одржавање улице Зимске у
Старчеву до 576.249 динара са ПДВ-ом
63. Периодично одржавање улице Михајла
Пупина у Старчеву до 1.659.976 динара са ПДВ-ом
64. Периодично одржавање улице Моше
Пијаде у Банатском Брестовцу до 7.188.861 динара са
ПДВ-ом
65. Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици Војвођанска у Долову до
7.333.049 динара са ПДВ-ом
66. Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици ЈНА у Долову до 9.114.506
динара са ПДВ-ом
67. Извођење радова на појачаном одржавању
улице Бегејске у Омољици до 2.541.227 динара са
ПДВ-ом
68. Пројектно - техничка документација за
побољшање укрсног места државног и општинског
пута (Надел- Долово) до 424.800 динара са ПДВ-ом
69. Опрема за објекте код којих је услед већих
оштећења угрожена стабилност објекта и представља
непосредну опасност до 1.700.000 динара са ПДВ-ом
70. Извођење радова у улици Маршала Тита у
Банатском Брестовцу-паркинг до 1.500.000 динара са
ПДВ-ом
71. Изградња аутобуског стајалишта у МЗ
Качареву у Фискултурној улици до 1.000.000 динара
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

72. Вртић „Славуј“, Котеж 1 - израда
техничке документације и извођење радова на
постављању ограде за потребе вртића до 2.520.000
динара са ПДВ-ом
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73. Извођење радова на инвестиционом
одржавању објекта вртић Петар Пан до 5.239.378
динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

74. Инвестиционо одржавање
постојеће
бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ
"Доситеј Обрадовић" у Омољици са израдом техничке
документације и опремање терена до 3.850.000
динара са ПДВ-ом
75. ОШ „Ђура Јакшић“ - Инвестиционо
одржавање санитарних чворова и свлачионица до
1.486.278 динара са ПДВ-ом
76. ОШ „Стевица Јовановић“- Инвестиционо
одржавање до 11.246.403 динара са ПДВ-ом
77. ОШ “Ђура Јакшић“ Панчево инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије
(део школске зграде и комплет на спортској сали ) до
4.591.056 динара са ПДВ-ом
78.ОШ „Братство Јединство“ - Инвестиционо
одржавање челичне кровне конструкције-заштита од
пожара до 1.989.990 динара са ПДВ-ом
79.ОШ
„Јован
Јовановић
Змај“
Инвестиционо одржавање санитарних чворова на
спратовима школе и израда техничке документације и
извођење радова на инсталацијама ПП заштите до
3.523.577 динара са ПДВ-ом
80. ОШ“ Моша Пијаде“ у Иванову Инвестиционо одржавање ограде на парцели 802/2 до
2.023.059 динара са ПДВ-ом
81. ОШ „Ђура Јакшић“ - Израда техничке
документације за реконструкцију дворишта до 345.600
динара са ПДВ-ом
82. ОШ „Мирослав Мика Антић“Панчево Израда техничке документације и извођење радова до
1.116.672 динара са ПДВ-ом
83. ОШ „Мирослав Мика Антић“Панчево –
Инвестиционо одржавање (замена подова у целом
крилу обекта) до 1.400.000 динара са ПДВ-ом
84. ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац –
Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне
столарије до 1.100.000 динара са ПДВ-ом
85. ОШ „4 октобар“Глогоњ – Инвестиционо
одржавање подова у старој и новој школи до 312.971
динара са ПДВ-ом
86. Израда техничке документације до
325.450 динара са ПДВ-ом
87. О.Ш. "Ђура Јакшић" Панчево - Извођење
радова на реконструкцији инфраструктуре и терена до
5.000.000 динара

ПРОГРАМ 10ВАСПИТАЊЕ
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88. Машинска школа - Израда техничке
документације за изградњу радионице до 1.100.000
динара са ПДВ-ом
89. Машинска школа
- Инвестиционо
одржавање медијатеке до 2.585.792 динара са ПДВом
90. Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" инвестиционо одржавање санитарних чворова до
2.704.665 динара са ПДВ-ом
91. Машинска школа “Панчево“ Панчево израда техничке документације за потребе
реконструкције/изградње терена за мале спортове до
214.800 динара са ПДВ-ом
92. Економско – трговинска школа „Паја
Маргановић“ Панчево – Израда техничке
документације и извођење радова на изградњи
противпожарног степеништа до 350.000 динара
93. Средња медицинска школа „Стевица
Јовановић“
Панчево
–
Израда
техничке
документације, извођење радова на санацији
рукометног терена и изградња панелне ограде око
терена до 3.443.273 динара
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

И ДЕЧЈА

94. Одмаралиште на Дивчибарама инвестиционо одржавање до 9.073.313 динара са
ПДВ-ом
95. Дечије одмаралиште на Дивчибарама извођење радова по пројектима за легализацију до
5.112.376 динара са ПДВ-ом
96. Израда техничке документације и
извођење радова на наткривању велике терасе у
одмаралишту на Дивчибарама до 561.600 динара са
ПДВ-ом
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

97. Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина Реконструкција и доградња дела
амбуланте до
6.550.000 са ПДВ-ом
98. Амбуланта Качарево - Израда техничке
документације за реконструкцију инсталација
водовода и електроинсталација и техничке
документације из области заштите од пожара до
400.000 динара са ПДВ-ом
99. Амбуланта Долово - Извођење радова по
пројектној документацији - II фаза до 7.925.026
динара са ПДВ-ом
100. Амбуланта Глогоњ - Инвестиционо
одржавање објекта до 1.446.674 динара са ПДВ-ом
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101. Амбуланта „Стрелиште“ - Израда
техничке
документације
за
реконструкцију
електроинсталација до 540.000 динара са ПДВ-ом
102. Амбуланта “Нови Свет“ у Панчеву –
Израда техничке документација и извођење радова на
реконструкцији електроинсталација и изградњи
хидрантске мреже и прикључка за хидрантску мрежу
до 5.120.232 са ПДВ-ом
103. Амбуланта у Банатском Брестовцу –
Прикључак водовода и
електроинсталација
(пројектовање, техничка контрола пројеката и
извођење радова) до 1.692.425 динара са ПДВ-ом
104.
Дом
здравља
Панчево-набавка
санитетског возила до 5.493.000 динара са ПДВ-ом

116. Извођење радова на Хали спортова
„Стрелиште“ за потребе повећања енергетске
ефикасности до 492.400 динара без ПДВ-а
117. Извођење радова на трим стази СРЦ
Младост до 3.300.000 динара
118. Набавка и уградња опреме за потребе
рационализације потрошње електричне енергије на
СРЦ "Стрелиште"до 807.600 динара

ПРОГРАМ
13
ИНФОРМИСАЊА

И

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

105. Дворана Аполо - Инвестиционо
одржавање пода до 1.278.578 динара са ПДВ-ом
106. Дом омладине Панчево - Инвестиционо
одржавање објекта до 1.813.623 динара са ПДВ-ом
107. Народни музеј Панчево - Израда
комплетне пројектно техничке документације са
техничком контролом за реконструкцију комплетног
објекта Народног музеја Панчево до 4.276.800 динара
са ПДВ-ом
108. Дом културе Глогоњ – допуна техничке
документације, извођење радова за потребе
озакоњења објекта до 790.000 динара са ПДВ-ом

120. Зграде и грађевински објекти до
1.418.969 динара“

РАЗВОЈ

КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

109. Израда техничке документације и
извођење радова на уређењу атлетске стазе са
припадајућом инфраструктуром до 3.000.000 динара
са ПДВ-ом
110. СРЦ Стрелиште - Израда техничке
документације и постављање ограде до 3.550.000
динара са ПДВ-ом
111. СРЦ Стрелиште - Наставак радова на
замени термомашинске опреме и припадајућих
инсталација за потребе градских базена до 3.315.242
динара са ПДВ-ом
112. Набавка, испорука и монтажа терена са
мартинелом и вештачком травом на СРЦ Младост до
1.664.224 динара са ПДВ-ом
113. СРЦ Стрелиште-Замена термомашинске
опреме и припадајућих инсталација за потребе
градских базена до 2.758.414 динара са ПДВ-ом
114.Прилагођавање
комплетне
инфраструктуре за постављање „Балон хале“ на
отвореном базену СЦ „Стрелиште“ до 1.676.400
динара са ПДВ-ом
115. Радови на затвореном базену ради
задовољења мере заштите од пожара до 13.000.000
динара без ПДВ-а

ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ
САМОУПРАВЕ

УСЛУГЕ

ЛОКАЛНЕ

119. Радови на уградњи термомашинске
опреме у објектима Змај Јовиној 6. и Градској управи
до 1.268.436 динара са ПДВ-ом

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу
данoм
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево,05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 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), чланова 3. тачке 7. и 10. и 36. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.
88/11,104/16 и 95/18), чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) , члана 39.
и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева“, број бр. 25/15- пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
05.04. 2019. године, донела је
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ОДЛУКУ
О УРЕЂЕЊУ САОБРАЋАЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

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

Изрази употребљени у овој одлуци имају
следеће значење:
1) САОБРАЋАЈ је кретање возила и лица на
путевима, чије је понашање уређено у циљу његовог
безбедног и несметаног одвијања;
2) ПУТ је грађевински објекат намењен за
саобраћај, односно утврђена површина коју као
саобраћајну површину могу да користе сви или
одређени учесници у саобраћају, под условима
одређеним законом и другим прописима;
3) УЛИЦА
је јавни пут у насељу који
саобраћајно повезује делове насеља;
4) КОЛОВОЗ
је део пута намењен
првенствено за кретање возила;
5) РАСКРСНИЦА је део коловоза на коме
се укрштају, спајају или раздвајају путеви у истом
нивоу;
6) ТРОТОАР је посебно уређен део пута
поред коловоза намењен првенствено за кретање
пешака;
7) ЈАВНО ПАРКИРАЛИШТЕ је део јавне
саобраћајне површине или посебно изграђен објекат
намењен за паркирање возила;
8) ПАРКИНГ МЕСТО је означени део
јавног паркиралишта
намењен искључиво за
паркирање једног возила;
9) ПЕШАЧКА ЗОНА је зона одређена
актом надлежног органа и служи за кретање пешака;
10)
ЗОНЕ
СА
ОГРАНИЧЕНИМ
КРЕТАЊЕМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА су централна
и заштитна зона, одређена актом надлежног органа;
11) ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА
ВОЗИЛА је део пута, улице или део насеља у којој
коловоз користе пешаци и возила;
12) ПЕШАЧКА СТАЗА је пут који је
намењен искључиво за кретање пешака;
13) ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ је означени део
коловоза намењен за прелазак пешака преко коловоза;
14) БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА је пут
намењен искључиво за кретање бицикала;
15) ТРГ је посебан плато намењен кретању и
окупљању пешака који је дефинисан урбанистичким
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планом и проглашен од стране органа локалне
самоуправе као такав;
16) ВОЗИЛО је средство које по
конструкцији, уређајима, склоповима и опреми
намењено и оспособљено за кретање по путу;
17) ПУТНИЧКО ВОЗИЛО је возило за
превоз путника које има највише 9 места за седење,
укључујући и место за седење возача;
18) АУТОБУС је возило за превоз путника
које има више од 9 места за седење, укључујући и
место за седење возача;
19) УЧЕСНИК У САОБРАЋАЈУ је лице
које на било који начин учествује у саобраћају;
20) ВОЗАЧ је лице које на путу управља
возилом;
21) ПЕШАК је лице које се креће по путу,
односно које по путу сопственом снагом вуче или гура
возило, ручна колица, дечје превозно средство, колица
за немоћна лица или лице у дечјем превозном
средству или лице у колицима за немоћна лица које
покреће сопственом снагом или снагом мотора;
22) ЗАУСТАВЉАЊЕ ВОЗИЛА је сваки
прекид кретања возила на путу у трајању до 3 минута,
при чему возач не напушта возило, осим прекида
ради поступања по знаку или правилу којим се
регулише саобраћај;
23) ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА
је сваки
прекид кретања возила, осим прекида ради поступања
по знаку или правилу којим се регулише саобраћај,
које се не сматра заустављањем, може бити са
контролом улаза и излаза возила или без ње;
24) ГАРАЖИРАЊЕ возила подразумева
остављање возила у објекат специјално намењен за тогаража;
25) ОДБАЧЕНО ВОЗИЛО је возило које је
остављено на површини јавне намене, видно
запуштено, нерегистровано, дотрајало или оштећено;
26) САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
је систем средстава, уређаја и ознака за регулисање и
вођење саобраћаја;
27) САОБРАЋАЈНИ ЗНАК је знак којим
се употребом графичких, светлосних, бројчаних или
словних ознака или других симбола учесници у
саобраћају упозоравају на опасност на путу, стављају
им се до знања ограничења, забране и обавезе,
односно дају обавештења потребна за безбедно
кретање по путу;
28) РЕГИСТАРСКА ТАБЛИЦА је ознака
на возилу којом се означава да је возило уписано у
јединствени регистар возила;
29) ИНСПЕКТОР је комунални инспектор и
саобраћајни инспектор Секретаријата за инспекцијске
послове Града који врше инспекцијски надзор, у
складу са одредбама ове одлуке;

Страна 12- Број 08

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

30) КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА обавља
комунално-полицијске и друге послове чијим
обављањем се обезбеђује извршавање надлежности
Града у областима, односно питањима комуналне
делатности, заштите животне средине, одржавања
комуналног реда, локалних путева и улица,
саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања,
превоза путника у градском и приградском
саобраћају, такси превоза путника и извршавања
других задатака из надлежности Града;
31) СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ (у даљем тексту:
Секретаријат) је основна организациона јединица
Градске управе Града, која поред осталих послова,
обавља и послове из области саобраћаја;
32) ЈКП „ХИГИЈЕНА“ Панчево (у даљем
тексту: Комунално предузеће), на територији Града
обавља комуналну делатност - Управљање посебним
јавним паркиралиштима.
33)
ЈКП
за
превоз
путника
“АУТОТРАНСПОРТ - ПАНЧЕВО“, ПАНЧЕВО (у
даљем тексту: АТП) – је предузеће које даје своја
паркиралишта на коришћење за: паркирање теретних
возила и аутобуса, уз наплату трошкова паркирања,
обавља послове смештаја, паркирања и чувања возила
искључених
из саобраћаја, по налогу основне
организационе јединице Градске управе Града
надлежне за инспекцијске послове или других
надлежних органа, уз наплату трошкова смештаја,
паркирања и чувања искључених возила. Искључење
возила из саобраћаја се врше на основу Закона о
превозу путника у друмском саобраћају;
34) ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО (у
даљем тексту: Управљач пута), обавља делатност
управљања општинским путевима и улицама на
територији насељеног места Панчево, општинским
путевима у насељеним местима на територији Града и
некатегорисаним путевима на територији Града, у
складу са законима и градским одлукама.
Управљач пута обавља послове управљања,
коришћења, одржавања и обележавања општих јавних
паркиралишта и такси стајалишта, на територији
Градa;
35) Послове управљања улицама у
насељеним местима на територији Града, осим
општинских путева који пролазе кроз насељена места
на територији Града, обављају јавна комунална
предузећа која су основана за обављање комуналних
делатности у овим местима;
36) НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ је правно
лице, предузетник и физичко лице, организациони
облик преко кога физичко или правно лице обавља
делатност или врши активност за коју не постоји
обавеза регистрације, као и субјекат са јавним
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овлашћењима у складу са законом, чије пословање и
поступање се надзире;
37) ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ је саобраћајни
инспектор, комунални инспектор, комунални
полицајац и радник МУП-а;
38) КОНТРОЛНА ЛИСТА је документ који
садржи списак приоритетних питања
провере и
других радњи за које је инспекција овлашћена,
одређених према тежини могућих штетних последица
у одређеној области и сагласно правилима о процени
ризика и предмет и обим провере;
39) ВЕРОДОСТОЈНА ИСПРАВА – је јавна
исправа којом се доказује извршење прекршаја.
Члан 3.

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

Возило се може зауставити или паркирати
само на местима где не угрожава безбедност и
проточност саобраћаја, на једном паркинг месту
предвиђеном за паркирање те врсте возила, у складу
са законом, овом одлуком и другим актима Града.
Забрањено је на путу заустављање и
паркирање возила супротно постављеној саобраћајној
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сигнализацији, на месту на коме би заклањало
саобраћајни знак, као и заустављање, паркирање или
остављање возила којим се омета коришћење пута или
паркинг простора, осим у случајевима утврђеним
овом одлуком.
Забрањено је заустављање, паркирање или
остављање возила нарочито на делу тротоара који није
обележен за паркирање, у пешачкој зони, на тргу, у
зони успореног саобраћаја (осим ако је то дозвољено регулисано саобраћајном сигнализацијом), на
пешачком прелазу и прелазу бициклистичке стазе
преко коловоза као и на одстојању, односно растојању
мањем од пет метара од тих прелаза, бициклистичкој
стази, односно траци, на пешачко-бициклистичкој
стази, колском улазу, односно излазу из зграде,
дворишта или гараже, колском пролазу између
стамбених зграда, односно пролазима у блоковима
насеља, на раскрсници и на одстојању, односно
растојању мањем од пет метара од најближе ивице
попречног коловоза, изнад прикључка на водоводну
или канализациону мрежу или другу мрежу
комуналних служби, на стајалишту за возила јавног
саобраћаја и на одстојању, односно растојању мањем
од 15 метара испред и иза ознаке на коловозу којим је
стајалиште означено, на паркинг месту које је
допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на
путу означено као место резервисано за возила
одређених корисника, на противпожарном путу, на
површинама на којима је саобраћајним знаком
забрањен саобраћај возила и сл.
Изузетно, у случају раскрсница, пешачких
прелаза, односно прелаза бициклистичких стаза преко
коловоза, који се налазе у једносмерној улици,
дозвољено је заустављање и паркирање возила и на
одстојању мањем од пет метара након тих раскрсница,
односно прелаза, посматрано у дозвољеном смеру
кретања у тој улици.
Изузетно, дозвољено је заустављање возила
изнад прикључка на мрежу комуналних служби, на
приступној саобраћајници, колском пролазу између
стамбених зграда, односно пролазима у блоковима
насеља, на колском улазу, односно излазу из зграде,
дворишта или гараже, уколико тако заустављено
возило не представља опасност или сметњу у
саобраћају или кретању пешака, односно обављању
комуналних делатности.
Возач возила којим се обавља такси превоз
путника може зауставити возило на стајалишту за
возила јавног саобраћаја, као и на тротоару - под
условом да остави слободан пролаз за пешаке најмање
ширине 1,6 метара, који не сме бити уз ивицу
коловоза, и то само за време потребно за улазак,
односно излазак путника.
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Члан 5.

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

Аутобусима, теретним моторним возилима
највеће дозвољене масе преко 2500 kg, прикључним
возилима,
радним
машинама,
тракторима,
пољопривредним машинама и запрежним возилима,
забрањено је паркирање на свим саобраћајним
површинама и другим површинама јавне намене на
територији Града, осим на површинама које одређује
Градско веће Града, на предлог Секретаријата.
Изузетно, Секретаријат решењем може
одобрити возилима из става 1. овог члана паркирање
на неуређеним површинама јавне намене, на рок не
дужи од једне године, уз плаћање месечне накнаде
коју утврђује Секретаријат, сразмерно времену
коришћења простора за паркирање на неуређеним
површинама јавне намене.
Члан 7.

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

На површини јавне намене не смеју се
предузимати било какве радње или делатности са
возилом или без возила које би могле да је оштете или
да угрозе проточност саобраћаја и његово несметано и
безбедно одвијање, осим у случају ванредних догађаја,
извођења радова или у другим приликама прописаним
законом и другим прописима.
Саобраћајна површина на којој су настала
оштећења која се не могу одмах отклонити или на
којој се изводе радови или је забрањена за саобраћај
због тога што је угрожена безбедност и проточност
одвијања саобраћаја, мора бити видно обележена
постављањем одговарајућих саобраћајних знакова и
браника.
На површини јавне намене забрањено је
извођење свих врста радова који нису у вези са
изградњом,
реконструкцијом,
одржавањем и
заштитом површине јавне намене.
На општинским путевима, односно улицама
на територији Града забрањује се превоз возилом,
односно скупом возила која сама или са теретом
премашују укупну масу означену на саобраћајном
знаку, односно чија највећа дозвољена маса прелази
означену масу на допунској табли, односно која
прекорачују осовинско оптерећење означено на
саобраћајном знаку или највеће дозвољено осовинско
оптерећење према декларацији произвођача возила.
Изузетно од става 4. овог члана, возило,
односно скуп возила могу да учествују у саобраћају на
општинским путевима и улицама на територији Града,
на основу издатог решења Секретаријата - Одељења
за саобраћај, односно издате дозволе од стране
управљача пута, у случају ванредног превоза.
Члан 9.

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

05. Април 2019. године
Члан 10.

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

На пешачким стазама испред установа за
предшколску децу, школа, биоскопа, позоришта,
спортских објеката, игралишта и других објеката
испред којих се редовно окупља већи број људи ,
управљач пута мора поставити заштитне ограде .
У циљу заштите пешака у саобраћају и
заштите јавних зелених површина, на саобраћајним и
јавним зеленим површинама могу се постављати:
стубићи, ограде и посуде са украсним биљем
(жардињере), на местима које одређује Секретаријат,
решењем ,а на основу издатих саобраћајно-техничких
услова, на које Секретаријат даје сагласност .
Стубиће и ограде поставља и одржава
управљач пута, а посуде са украсним биљем
(жардињере) поставља и одржава ЈКП “ Зеленило“,
Панчевo.
Члан 12.

На површини јавне намене, физичко лице или
правно лице може поставити држаче (паркинг) за
бицикле.
На основу поднетог захтева физичког или
правног лица за постављање држача за бицикле,
достављене Одлуке управљача пута о коришћењу
(заузећу) дела саобраћајне површине за постављање
држача за бицикле, саобраћајно-техничких услова
израђених од стране управљача пута и доказа о
уплаћеној
градској
административној
такси,
Секретаријат издаје решење којим одобрава
постављање држача (паркинга) за бицикле.
О уредном и исправном стању држача за
бицикле, стара се лице које га је поставило.
Члан 13.

Правна и физичка лица могу поднети
Секретаријату захтев за измену режима саобраћаја,
због коришћења (заузећа) саобраћајне површине, ради
депоновања грађевинског материјала, постављања
градилишне ограде, монтажне градилишне скеле и
слично, за време извођења грађевинских радова.
Секретаријат подносиоцу захтева издаје
решење којим одобрава измену режима саобраћаја за
време извођења грађевинских радова, у складу са

Страна 15- Број 08

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

достављеним саобраћајним пројектом на који
Секретаријат даје сагласност, са напоменом да је
подносилац захтева у обавези да од управљача пута
прибави Одлуку о коришћењу (заузећу) дела
саобраћајне површине и достави је Секретаријату, као
и доказ о уплати градске административне таксе.
За
коришћење
(заузеће)
саобраћајне
површине, ради депоновања грађевинског материјала,
постављања
градилишне
ограде,
монтажне
градилишне скеле и слично, за време извођења
грађевинских радова, плаћа се накнада, дневно, по
квадратном метру дела саобраћајне површине заузете
извођењем радова, коју утврђује решењем
Секретаријат за пореску администрацију.
Члан 14.

Забрањено је заустављање и паркирање
возила на аутобуским стајалиштима намењеним за
коришћење у линијском превозу путника, осим за
возила линијског превоза путника која та стајалишта
имају уписана у редовима вожње и за возила
посебног линијског превоза путника.
Такси превозници могу да користе аутобуска
стајалишта која су намењена за коришћење у
линијском превозу путника, за време укрцавања и
искрцавања путника, осим аутобуских стајалишта која
су одређена за међумесни превоз.
Члан 15.

На такси стајалиштима забрањено је
заустављање и паркирање свим возилима, осим возила
са којима се обавља такси превоз путника, а која имају
регистарску ознаку територије града и која су
обележена, у складу са законом.
Члан 16.

Возилима којима се превозе опасне материје
није дозвољено паркирање на површинама јавне
намене на територији Града, осим на контролисаним
и одговарајуће обележеним и опремљеним
просторима за њихово паркирање, које одређује
Градско веће Града, на основу предлога
Секретаријата.
Возилима којима се превозе опасне материје
није дозвољен пролазак кроз зону са ограниченим
кретањем моторних возила.
Члан 17.

Возач који је због квара на возилу,
саобраћајне незгоде, или из другог оправданог
разлога принуђен да возило са опасном материјом
заустави на коловозу или на паркиралишту у насељу
на територији Града, у обавези је да предузме све мере
да заустављеним или паркираним возилом не доведе у
опасност друге учеснике у саобраћају и околину, а
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које су прописане законом којима се уређује превоз
опасних материја.
Возач који је због неисправности на возилу,
саобраћајне незгоде или другог оправданог разлога
принуђен да возило заустави на јавном путу у насељу
на територији Града, обавезан је да предузме све мере
да возилом не доведе у опасност друге учеснике у
саобраћајау и да га што пре уклони са јавног пута.
Члан 18.

Забрањено је свим физичким и правним
лицима неовлашћено исцртавање или постављање
препрека на површинама јавне намене.
Изузетно, на површинама из става 1. овог
члана, на захтев власника стамбеног, односно
пословног објекта ( у даљем тексту: власник ) ,
Секретаријат може издати решење којим одобрава
постављање заштитних ограда, стубића, обарајућих
стубића (зглобног механизма) и сл.(у даљем тексту:
запрека ), у циљу обезбеђења слободног приступа у
објекат, гаражу и дворишни простор.
Изглед запреке одређује управљач пута, на
основу издатих саобраћајно- техничких услова .
Уз поднети захтев за постављање запреке,
власник Секретаријату доставља: 1. фотокопију доказа
о власништву стамбеног, односно пословног објекта,
2. издате саобраћајно- техничке услове од стране
управљача пута за постављање запреке и 3. доказ о
уплаћеној градској административној такси.
Секретаријат, на основу поднетог захтева и
приложене документације издаје решење којим
одобрава власнику да о свом трошку постави запреку,
у складу са
издатим саобраћајно-техничким
условима.
Запреке може поставити и управљач пута, на
основу издатих саобраћајно- техничких услова и
решења Секретаријата, о трошку власника из става 2.
овог члана.
III КРЕТАЊЕ ВОЗИЛА У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ И
ЗОНИ УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА
Члан 19.

У пешачкој зони забрањује се кретање,
заустављање и паркирање свим возилима, осим
возила:
1. хитне помоћи, патронажне службе, службе
кућног лечења,
органа МУП-а, када постоји
неодложна службена потреба;
2. у сврху отклањања кварова на: ТТ,
електричним, водоводним, канализационим и
сличним инсталацијама, уз поседовање радног налога;
3. за одржавање чистоће
и зелених
површина.
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Највећа дозвољена маса возила из става
1.овога члана мора да буде мања од 3.500 кг., осим у
случајевима хитних интервенција.
Члан 20.

У пешачкој зони у одређеном временском
периоду Секретаријат решењем може дозволити
кретање одређене врста возила брзином кретања
пешака, тако да возила не угрожавају безбедност
пешака.
Решење Секретаријата се мора налазити у
возилу, за време обављања превоза.
Члан 21.

У пешачкој зони, Секретаријат решењем
може дозволити да се теретним моторним возилима
највеће дозвољене масе до 3.500 кг. врши снабдевање,
у временском периоду од 00:00 до 09:00 часова, тако
да се возила крећу брзином кретања пешака и да
возила не угрожавају пешаке.
У зони успореног саобраћаја, Секретаријат
решењем може дозволити да се теретним моторним
возилима највеће дозвољене масе до 3.500 кг. врши
снабдевање у временском периоду од 09:00 до 11:00
часова и од 18:00 до 07:00 часова наредног дана,
крећући се брзином до 10 km/h .
Изузетно, снабдевање у зони успореног
саобраћаја се може вршити и теретним моторним
возилима до 10.000 кг. највеће дозвољене масе, у
временском периоду од 09:00 до 11:00 часова и од
00:00 до 06:00 часова наредног дана, прописаном
трасом кретања возила од стране Секретаријата,
брзином кретања возила до 10 km/h.
Члан 22.

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

05. Април 2019. године

привремене пешачке зоне, сноси Град, односно
организатор из става 1. овог члана.
Члан 23.

За коришћење простора на површини јавне
намене у пословне сврхе, у привременој пешачкој
зони, плаћа се накнада.
IV КРЕТАЊЕ, ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ
ТЕРЕТНИХ
МОТОРНИХ
ВОЗИЛА
РАДИ
СНАБДЕВАЊА И РЕДОВНОГ КОМУНАЛНОГ
ОДРЖАВАЊА
Члан 24.

Снабдевање робом на територији Града може
се вршити искључиво теретним моторним возилима.
Члан 25.

Кретање, заустављање и паркирање теретних
моторних возила ради снабдевања, допуштено је на
местима које одређује Секретаријат решењем, уз
плаћање градске административне таксе.
Теретна моторна возила чија
највећа
дозвољена маса није већа од 5.000 кг., могу се
заустављати и паркирати у зони са ограниченим
кретањем моторних возила ради снабдевања, у
времену од 9:00 до 11:00 часова и од 18:00 до 07:00
часова наредног дана.
Возилима из става 2. овог члана допуштено је
снабдевање у зонама са ограниченим кретањем
моторних возила недељом и државним празником од
00:00 до 24:00 сата.
Члан 26.

Теретним моторним возилима чија највећа
дозвољена маса прелази 5.000 кг., није дозвољено
кретање, заустављање и паркирање ради снабдевања у
зони са ограниченим кретањем моторних возила.
Изузетно, теретна моторна возила чија
највећа дозвољена маса прелази 5.000 кг., могу се
кретати, заустављати и паркирати у зони са
ограниченим кретањем моторних возила ради
снабдевања, прописаном трасом кретања у времену од
09,00 до 11,00 часова и од 18,00 до 05,00 часова
наредног дана, осим у пешачкој зони и зони успореног
саобраћаја, на основу издатог решења и налепнице од
стране Секретаријата, прописаном трасом кретања уз
плаћање градске административе таксе.
У зони са ограниченим кретањем моторних
возила, највећа дозвољена маса теретних моторних
возила којима се врши снабдевање малопродајних
објеката, не сме бити већа од 12.000 кг., осим у случају
снабдевања градилишта.
Теретним моторним возилима чија је највећа
дозвољена маса већа од 12.000 кг., допуштено је
снабдевање градилишта, на основу издатог решења и
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налепнице од стране Секретаријата, којим се одређује
траса кретања возила и време у којем се може
вршити снабдевање.
Члан 27.

Изван подручја зоне са ограниченим
кретањем моторних возила, допуштено је снабдевање
теретним моторним возилама, у времену од 9:00 до
14:00 часова и од 18:00 до 07 часова и 30 минута
наредног дана, а недељом и државним празником од
00,00 до 24,00 сата, возилима која испуњавају
законске прописе у погледу највеће дозвољене масе.
Члан 28.

За кретање, заустављање и паркирање
теретних моторних возила ради снабдевања, подноси
се захтев Секретаријату, уз плаћање градске
административне таксе.
На основу поднетог захтева, Секретаријат
издаје решење за возило са којим се врши снабдевање
које важи најдуже до краја календарске године у којој
је решење издато и налепницу која се лепи у горњи
десни угао са унутрашње стране предњег
ветробранског стакла возила.
Члан 29.

Решење Секретаријата мора се налазити у
возилу за време снабдевања.
Допуштено време паркирања теретног
моторног возила ради снабдевања је до 15 минута.
Ако се у возилу за време снабдевања не
налази решење Секретаријата, за учињени прекршај
због непрописног заустављања-паркирања возила,
одговоран је возач.
Члан 30.

Заустављање
и
паркирање
теретних
моторних возила ради снабдевања, врши се на
коловозу - непосредно уз ивицу коловоза, у складу са
прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
Изузетно, заустављање и паркирање теретних
моторних возила ради снабдевања, може се вршити и
на простору предвиђеном за паркирање возила, под
условом да се не угрожавају остали учесници у
саобраћају и да возило габаритима не прелази
димензије паркинг места одређеног као место за
снабдевање.
На пешачкој стази, односно тротоару,
дозвољено је одлагати робу, предмете и ствари,
искључиво ради снабдевања, у времену одређеном за
снабдевање.
Приликом одлагања робе, предмета и ствари
на пешачкој стази, односно тротоару, мора бити
обезбеђен слободан пролаз за пешаке најмање у
ширини од 1,60 m.

05. Април 2019. године
Члан 31.

Редовно комунално одржавање (одношење
смећа, прање улица, одржавање јавне расвете,
чишћење, одношење снега и друго), дозвољено је у
времену од 00:00 до 24:00 часа.
У циљу обезбеђења услова за безбедно и
несметано одвијање живота у Граду у зимском
периоду, са одређених површина јавне намене,
обавезно се уклања снег и лед као и леденице са
кровова и истурених делова зграда.
Члан 32.

Комунална возила за време обављања
комуналне делатности морају имати радни налог и
видно истакнуту ознаку предузећа.
Терет на комуналном возилу при редовном
комуналном одржавању (одношење смећа, чишћење,
одношења снега и др.) не сме да пада и да се расипа по
путу, за време обављања превоза.
Терет у расутом стању на комуналном возилу
(сем на прикључном возилу за трактор) мора да буде
покривен.
Члан 33.

Комунална возила за време обављања
комуналне делатности морају да имају на бочним
вратима, односно бочним странама кабине возила
исписано пословно име, односно фирму или знак који
ужива заштиту, у складу са законом којим се уређују
жигови.
Пословно име мора бити исписано словима
висине најмање 5 цм. и бојом или налепницом које се
битно разликују од основне боје возила.
Редовно комунално одржавање може се
вршити са коловоза и тротоара, под условом да се
обезбеди слободан пролаз за возила и пешаке.
Возила из става 1. овог члана, која редовно
комунално одржавање обављају са коловоза, морају
бити заустављена у складу са прописима о
безбедности саобраћаја на путевима.
V ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
Члан 34.

Техничко
регулисање
саобраћаја
на
општинским путевима и улицама на територији Града
обавља Секретаријат, у складу са законом.
Пројекат техничког регулисања саобраћаја за
општинске путеве и улице на територији Града
израђује управљач пута, у сарадњи са Секретаријатом.
На Пројекат техничког регулисања саобраћаја за
општинске путеве и улице Секретаријат, решењем
даје сагласност и објављује га у „Службеном листу
града Панчева“.
Под техничким регулисањем саобраћаја у
ужем смислу, подразумева се одређивање места
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постављања саобраћајних знакова и ознака на путу
(вертикалне
и
хоризонталне
саобраћајне
сигнализације), светлосних уређаја, саобраћајне,
заштитне и друге опреме на јавним саобраћајним
површинама, одређивање привременог режима
саобраћаја и слично, на основу Пројекта саобраћајне
сигнализације (у даљем тексту: Пројекат), на који
Секретаријат, решењем даје сагласност.
Средства за реализацију трајних режима
саобраћаја обезбеђују се из буџета Града.
Техничко регулисање саобраћаја реализује
управљач пута.
Члан 35.

Када су у питању ванредни догађаји као што
су: поплаве, пожари и други ванредни догађаји којима
се непосредно угрожава безбедност саобраћаја,
Градско веће Града, на предлог Секретаријата
одобрава начин привременог режима саобраћаја.
О увођењу привременог режима саобраћаја
из става 1. овог члана, Секретаријат је дужан да
обавести организациону јединицу Градске управе
Града надлежну за инспекцијске послове и
Полицијску управу.
Члан 36.

Привремени режим саобраћаја који се уводи
због извођења радова на изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити саобраћајних површина,
изградњи грађевинских објеката, постављању
инсталација, раскопавању саобраћајних површина,
мора бити временски планиран и изведен у складу са
Пројектом.
Секретаријат даје сагласност на Пројекат и
решењем, уз плаћање градске административне таксе,
одобрава привремени режим саобраћаја, у складу са
Пројектом.
При
увођењу
привременог
режима
саобраћаја инвеститор, односно извођач радова
поставља привремену саобраћајну сигнализацију у
складу са Пројектом, и у обавези је да исту одржава у
исправном-функционалном стању за време извођења
радова.
Сви учесници у саобраћају дужни су да
поступају у складу са привременом саобраћајном
сигнализацијом.
Увођење привременог режима саобраћаја не
може се реализовати без сачињеног записника
саобраћајног инспектора, којим се утврђује да је
привремена саобраћајна сигнализација постављена у
складу са Пројектом, на који је издата сагласност
Секретаријата.
Саобраћајни
инспектор може забранити
извођење радова којима је уведен привремени режим
саобраћаја, уколико се исти изводе без решења
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Секретаријата и издате сагласности на Пројекат од
стране Секретаријата.
За коришћење-заузимање површина јавне
намене грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова, плаћа се накнада дневно, по
квадратном метру дела површине јавне намене заузете
извођењем радова, коју утврђује решењем
Секретаријат за пореску администрацију.
Члан 37.

У зони успореног саобраћаја Секретаријат
решењем налаже управљачу пута предузимање
одговарајућих мера, ради успоравања саобраћаја.
Возач је обавезан да се у зони успореног
саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и
бициклиста, брзином кретања пешака, а највише 10
км/х.
Зона успореног саобраћаја мора бити
обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.
Средства за реализацију мера за успоравање
саобраћаја, обезбеђују се из буџета Града.
Техничка средства за успоравање саобраћаја
су. физичке препреке, вибрационе и шуштеће траке.
Техничка средства за успоравање саобраћаја се
постављају према пројекту на који сагласност даје
Секретаријат, и иста морају бити обележена
прописаном саобраћајном сигнализацијом.
Физичке препреке за успоравање саобраћаја
дозвољено је постављати само на општинским
путевима и улицама у насељу у зонама школа, вртића
и других објеката поред којих се ради безбедности
свих учесника у саобраћају додатно ограничава
дозвољена брзина у насељу, а према пројекту на који
сагласност даје Секретаријат.
VI
ОДРЖАВАЊЕ
ПАРКИРАЛИШТА

И

КОРИШЋЕЊЕ

Члан 38.

Јавна паркиралишта могу да буду: стална,
привремена и повремена.
Стална паркиралишта су: јавне гараже,
посебно изграђене површине јавне намене за
паркирање возила и јавне саобраћајне површине које
су посебно одређене и обележене за паркирање
возила.
Привремена паркиралишта су: привремено
уређене површине јавне намене, односно грађевинско
земљиште које се привремено користи за паркирање
возила, до привођења намене грађевинског земљишта
урбанистичким планом.
На привременим паркиралиштима може се
дозволити паркирање теретних моторних возила и
аутобуса где је корисник у обавези да плати услугу
коришћења паркиралишта.
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Повремена паркиралишта су: површине јавне
намене, односно грађевинско земљиште у непосредној
близини објеката у којима се одржавају: спортске,
културне, уметничке, сајамске и друге приредбе и
скупови за време њиховог трајања, које су посебно
одређене и обележене за паркирање возила.
Члан 39.

Део
јавних
паркиралишта
(општа
паркиралишта), могу се привремено користити и за
друге намене. за одржавање забавних и спортских
манифестација, за постављање грађевинских машина
(дизалица и сл.) ради изградње објеката , на основу
издатог решења Секретаријата, по претходно
достављеној сагласности управљача пута, уз плаћање
накнаде.
Део
јавних
паркиралишта
(посебна
паркиралишта ), могу се привремено користити и за
друге намене, осим вршења продаје производа из
паркираног возила или приколице, на основу издатог
решења Секретаријата, по претходно прибављеној
сагласности Комуналног предузећа, уз плаћање услуге
коришћења паркиралишта, за период који је одређен
решењем Секретаријата.
Раскопавање општих паркиралишта ради
извођења грађевинских радова, полагања подземне
инфраструктуре и сл., врши се на основу решења
Секретаријата,
по
предходно
прибављеној
сагласности управљача пута,уз плаћање накнаде.
Раскопавање посебних паркиралишта ради
извођења грађевинских радова, полагања подземне
инфраструктуре и сл., врши се на основу решења
Секретаријата,
по
предходно
прибављеној
сагласности Комуналног предузећа.
Инвеститор, односно извођач радова је дужан
да након завршетка радова из става 3. и 4. овог
члана, место извођења радова доведе у првобитно
стање.
Члан 40.

Јавна паркиралишта могу се користити,
зависно од врсте возила за паркирање:
1. путничких возила,
2. аутобуса,
3. теретних моторних возила,
4. мотоцикала, мопеда, лаких трицикала,
тешких трицикала, лаких четвороцикала и тешких
четвороцикала,
5. прикључних возила и
6. бицикала.
Члан 41.

Јавна паркиралишта, с обзиром на то да ли се
за коришћење истих врши наплата услуге паркирања
возила, могу да буду: општа и посебна.
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Општа паркиралишта су паркиралишта за
чије коришћење се не врши наплата услуге паркирања
возила.
Посебна паркиралишта су паркиралишта за
чије коришћење се врши наплата услуге паркирања
возила и паркиралишта на којима се може вршити
контрола уласка и изласка возила постављањем рампе
и изградњом или постављањем објеката за наплату,
као и видео надзор.
Услуга наплате паркирања возила на
посебним паркиралиштима за прву и другу зону, врши
се по часу, а за трећу зону по часу и дану.
VII
УПРАВЉАЊЕ ПОСЕБНИМ ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 42.

Комунално предузеће врши комуналну
делатност
Управљање
посебним
јавним
паркиралиштима, као делатност од општег интереса.
У оквиру ове комуналне делатности врши се:
одржавање посебних јавних паркиралишта и простора
за паркирање на обележеним местима под наплатом,
организација и вршење контроле и наплате паркирања
на посебним паркиралиштима, уклањањe непрописно
паркираних, одбачених, остављених или одузетих
возила, по налогу основне организационе јединице
Градске управе Града надлежне за инспекцијске
послове или других надлежних државних органа,
прeмештање паркираних возила, постављање уређаја
којим се по налогу надлежног органа спречава
одвожење возила, вршење послова у вези са
смештајем-лежарином, паркирањем, чувањем и
наплатом трошкова у вези са смештајем-лежарином,
паркирањем и чувањем непрописно паркираних,
одбачених, остављених или одузетих возила.
Средства за обављање и развој комуналне
делатности - Управљање посебним јавним
паркиралиштима, обезбеђују се из прихода од продаје
комуналних услуга (услуга наплате
паркирања
возила).
Приход од продаје комуналних услуга
(услуга наплате паркирања возила) на посебним
паркиралиштима, је приход Комуналног предузећа.
VIII
ИЗЈАШЊАВАЊЕ
КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ УСЛУГА
Члан 43.

Комунално предузеће је дужно да једном
годишње спроведе поступак изјашњавања корисника
о квалитету пружања услуга (у даљем тексту:
изјашњавање) у трајању од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог
члана, Комунално предузеће објављује у средствима
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јавног информисања, у електронском облику на
интернет страници Комуналног предузећа и на
интернет страници Града.
Комунално предузеће је дужно да у року од
15 дана од дана завршетка изјашњавања достави
оснивачу извештај о резултатима изјашњавања
корисника о квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико
су
резултати
изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да већина
корисника није задовољна пруженом комуналном
услугом
Комуналног
предузећа,
надлежна
организациона јединица Градске управе Града за
комуналне послове у сарадњи са осталим
организационим јединицама Градске управе Града,
саставља Нацрт мера за отклањање недостатака
наведених у изјашњавању корисника и заједно са
Извештајем о резултатима изјашњавања, достављају
Градском већу Града. Градско веће Града доноси мере
за отклањање наведених недостатака, са роком за
предузимање мера ради отклањања недостатака, који
не може бити дужи од 90 дана.
Градско веће Града доставља усвојене мере за
отклањање наведених недостатака Скупштини Града,
ради обавештавања.
Члан 44.

Посебна паркиралишта могу се дати на
двадесетчетворочасовно
бесплатно
коришћење
правним лицима, односно предузетницима, по
окончању улагања ради обављања делатности
„Хотели и сличан смештај“ у зони Старог градског
језгра града Панчева, за паркирање возила корисника
својих услуга (са преноћиштем), на период до
дванаест месеци.
Број
паркинг
места
на
посебним
паркиралиштима која се дају на бесплатно коришћење
правним лицима, односно предузетницима за
паркирање возила корисника својих услуга (са
преноћиштем), условљен је бројем радника које први
пут запосли правно лице, односно предузетник и то:
- Максимално 4 паркинг места, уколико први
пут запосли 30-45 радника,
- Максимално 6 паркинг места, уколико први
пут запосли 45-60 радника,
- Максимално 8 паркинг места, уколико први
пут запосли 60 и више радника.
Правна
лица, односно предузетници
ослобођени су плаћања услуге коришћења посебног
паркиралишта дванаест месеци, од дана заснивања
радног односа са радником, а након истека тог рока у
обавези су да плаћају услугу коришћења посебног
паркиралишта, по ценовнику Комуналног предузећа.
Зона Старог градског језгра града Панчева је
прописана одредбама члана 5. Одлуке о уређењу
фасада („ Службени лист града Панчева“ број 36/11).
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Посебна паркиралишта из става 1. овог члана
Комунално предузеће ће обележити вертикалном
саобраћајном
сигнализацијом,
постављањем
саобраћајног знака III–30 („паркиралиште“) са
допуском таблом (IV-5) која ближе одређује значење
знака, односно која даје додатна обавештења о врсти и
начину коришћења паркиралишта, а хоризонтално
обележавање (ознаке на путу) Комунално предузеће
ће извршити линијама жуте боје, које означавају
паркинг места посебне намене.
Члан 45.

Правна лица и предузетници који обављају
делатост „Хотели и сличан смештај“, у зони Старог
градског језгра града Панчева подносе захтев
Секретаријату за коришћење одређеног броја паркинг
места на посебном паркиралишту, за паркирање
возила корисника својих услуга ( са преноћиштем).
Уз захтев обавезни су да приложе следећу
документацију:
1. Решење о регистрацији делатности
„Хотели и сличан смештај“;
2. Потврду о извршеном евидентирању ПДВа;
3. Уговоре о раду закључене са запосленим
радницима;
4. Пријаву на обавезно социјално осигурање
(Образац М) за све запослене раднике;
5. Уверење Секретаријата за пореску
администрацију којим доказују да немају дуговања по
основу изворних прихода Града;
6.
Доказ
о
уплати
градских
административних такси.
Члан 46.

Секретаријат на основу поднетог захтева и
приложене документације из члана 45. ове одлуке, уз
сагласност Комуналног предузећа, издаје Решење
којим одређује локацију и број паркинг места на
посебним паркиралиштима која се дају на коришћење
подносиоцу захтева.
Члан 47.

Одређене категорије особа са инвалидитетом
које могу остварити право на бесплатно коришћење
посебно обележених паркинг места на јавним
паркиралиштима за паркирање путничких возила
особа са инвалидитетом на територији Града,
прописане су Правилником о издавању паркинг карте
за особе са инвалидитетом ( у даљем тексту:
Правилник), који доноси
Градско веће града
Панчева, на предлог Секретаријата.
Правилником се одређују услови и поступак
за издавање решења и паркинг карте на име особе са
инвалидитетом од стране Секретаријата, а на основу
поднетог захтева особе са инвалидитетом или
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пратиоца особе са инвалидитетом и приложених
доказа.
Особа са инвалидитетом на основу издатог
решења и паркинг карте на име особе са
инвалидитетом, има право да бесплатно користи
посебно обележена паркинг места на јавним
паркиралиштима за паркирање путничког возила
особе са инвалидитетом, на територији Града,.
Посебно обележена паркинг места на јавним
паркиралиштима за паркирање путничких возила
особа са инвалидитетом на територији Града, користе
искључиво особе са инвалидитетом.
Члан 48.

Јавна
паркиралишта
обележавају
се
саобраћајном сигнализацијом, у складу са прописима
о безбедности саобраћаја на путевима и у складу са
Правилником
о
саобраћајној
сигнализацији
( „Службени гласник РС“ број 85/17).
Послове управљања, коришћења, одржавања
и обележавања општих јавних паркиралишта на
територији Града врши управљач пута, а посебних
паркиралишта Комунално предузеће.
Новоизграђена
и
реконструисана
паркиралишта на површини јавне намене, инвеститор
је у обавези да их преда на коришћење управљачу
пута, у року од 15 дана, од дана издавања одобрења за
употребу, о чему се саставља записник о
примопредаји.
Комунално предузеће, односно управљач
пута, у обавези су да редовно чисте, одржавају,
уређују, опремају и обележавају најмање два пута
годишње
посебна,
односно
општа
јавна
паркиралишта.
Комунално предузеће, односно управљач
пута не одговара за настала оштећења на возилу
настала од стране трећих лица, за крађу возила и
предмета из возила паркираног на јавном
паркиралишту.
IX ОРГАНИЗАЦИЈА И ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ И
НАПЛАТЕ УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ПОСЕБНИХ
ПАРКИРАЛИШТА
Члан 49.

Посебна паркиралишта морају имати на
видном месту истакнут вертикални саобраћајни знак
обавештења који дефинише врсту возила и врсту
паркирања са допунском таблом која садржи: паркинг
зону, време наплате, максимално дозвољено време
паркирања у континуитету и начин плаћања (СМС
број или сл.).
Комунално предузеће
на посебним
паркиралиштима врши контролу и наплату услуге
паркирања.
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Члан 50.

Паркинг зоне одређује Секретаријат
решењем, на основу
Пројекта, на предлог
Комуналног предузећа.
Посебна паркиралишта деле се у три зоне.
Прва зона је најближа центру Града, а друга и
трећа зона концентрично се шире према периферији.
Хоризонтална саобраћајна сигнализација
(ознаке на путу) којом су обележена посебна
паркиралишта је, за прву зону црвене, другу зону
жуте, а трећу зону зелене боје.
Зонско
време
коришћења
посебних
паркиралиша у континуитету ограничено је до:
1.120 минута у првој зони;
2.240 минута у другој зони;
Зонско
време
коришћења
посебних
паркиралишта је неограничено у трећој зони.
Након истека дозвољеног времена паркирања
у континуитету у првој, односно другој зони, власник,
односно корисник возила дужан је да са возилом
напусти паркинг место и не може паркирати возило на
паркинг месту које се налази у оквиру исте зоне, у
наредних 30 минута.
Члан 51.

За
услугу
коришћења
посебног
паркиралишта, корисник је дужан да за време
коришћења паркиралишта плати његово коришћење,
према зони у којој се налази, у току времена наплате
услуге паркирања.
Надзорни одбор Комуналног предузећа, које
обавља комуналну делатност - управља посебним
јавним паркиралиштима, доноси Одлуку о ценама за
услуге паркирања на посебним паркиралиштима на
територији Града, на коју Скупштина Града даје
сагласност.
Члан 52.

Корисник плаћа услугу коришћења посебног
паркиралишта унапред куповином паркинг карте ,
електронским путем или путем СМС-а.
Паркинг карта је исправа коју корисник
посебног паркиралишта ставља са унутрашње стране
предњег ветробранског стакла возила и која мора бити
видно истакнута. Истом се доказује да је корисник
платио услугу коришћења посебног паркиралишта за
паркирано возило, према зони паркирања и да се на
паркиралишту задржава у оквиру дозвољеног времена
коришћења паркиралишта.
Члан 53.

Изглед паркинг карте одређује Комунално
предузеће.
На паркинг карти налази се ознака Града и
Комуналног предузећа, паркинг зоне, серијски број и
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друге ознаке којима се одређује датум и време почетка
коришћења паркинга.
Паркинг карте прве зоне су црвене боје, које
важе 60 минута, односно 120 минута, за коришћење
паркиралишта.
За коришћење паркиралишта у другој зони
постоје четири врсте паркинг карти које су жуте боје и
важе: 60 минута, 120 минута, 180 минута и 240
минута.
За коришћење паркиралишта у трећој зони
паркинг карте су зелене боје и има их три врсте које
важе: 60 минута, 120 минута и дневна карта која важи
неограничено..
Комунално предузеће је дужно да продају
карата организује на доступан начин.
Паркинг карте могу се издавати у
електронском облику.
Члан 54.

Правилно
коришћење
паркиралишта
(истицање паркинг карте и време задржавања),
контролишу службена лица Комуналног предузећа (у
даљем тексту: контролори).
Контролори користе одговарајућу техничку
опрему која омогућава евидентирање места, време
паркирања, регистарске ознаке возила и исписивање
налога за плаћање дневне паркинг карте, у складу са
овом одлуком.
Возачи возила су дужни да контролору
омогуће несметано вршење посла.
Члан 55.

За корисника паркиралишта који:
видно не истакне паркинг карту са
унутрашње стране предњег ветробранског стакла
возила;
2.
не користи паркинг карту која одговара зони
паркирања;
3.
не поштује дозвољено време паркирања;
4.
у паркинг карту унесе нетачне податке о
времену коришћења паркирања или на други начин
доведе у заблуду контролора;
5.
не плати услугу коришћења посебног
паркиралишта на један од понуђених начина, у складу
са одредбама члана 52. став 1. ове одлуке;
сматраће се да исти користи паркиралиште
под условима који важе за паркирање у дневном
трајању и истом се издаје налог за плаћање дневне
карте.
Корисник на основу издатог налога за
плаћање дневне карте, стиче право да до краја времена
наплате паркирања за конкретни дан, паркира возило
у свим зонама на територији Града.
1.
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Члан 56.

Корисник паркиралишта који подлеже
плаћању дневне карте,сматра се власником возила
који је евидентиран у одговарајућим евиденцијама
Министарства
унутрашњих
послова,
према
регистарским ознакама возила.
Члан 57.

Налог за плаћање дневне карте издаје
контролор Комуналног предузећа и на одговарајући
начин га причвршћује за возило, чиме се сматра да је
налог уручен, при чему евентуално касније уништење
или губитак налога за плаћање дневне карте не утиче
на ваљаност извршене доставе.
Корисник посебног паркиралишта, односно
власник возила, дужан је да поступи по примљеном
налогу за плаћање дневне карте и плати дневну карту,
у року од 8 дана, на начин назначен у налогу.
Корисник посебног паркиралишта, на основу
дневне карте, стиче право да до краја времена наплате
паркирања, конкретно за тај дан, паркира возило у
свим зонама на територији Града.
Ако корисник посебног паркиралишта,
односно власник возила не изврши уплату по налогу
за плаћање дневне карте, односно не плати дневну
карту, Комунално предузеће ће покренути поступак,
ради наплате потраживања.
Члан 58.

На јавним паркиралиштима забрањено је:
1. паркирање возила супротно хоризонталној
и вертикалној саобраћајној сигнализацији и ознакама
паркинг места;
2. паркирање возила на паркинг месту које је
намењено за паркирање возила другог корисника;
3. паркирање возила на месту на коме би се
онемогућио или отежао приступ другом возилу ради
паркирања или излазак возила са паркиралишта;
4.ометање
коришћења
паркиралишта
вршењем услуге превоза лица и ствари;
5.паркирање
возила
изван
граница
обележених паркинг места;
6.паркирање
нерегистрованих
возила,
односно возила чијој регистрационој налепници је
истекао рок важења или возила на којима регистарска
таблица, односно регистрационе налепнице нису
постављене на прописан начин;
7. остављање или паркирање неисправних,
хаварисаних или одбачених возила;
8. паркирање прикључних возила без
сопственог погона, прикључне опреме, агрегата,
пловних
објеката
(јахте,
чамци
и
др.),
пољопривредних машина, камп опреме, камп кућице
и камп возила, као и остављање других ствари и
предмета;
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9. постављање ограда или других запрека;
10. прање и поправка возила и друге радње
које доводе до прљања или оштећења јавних
паркиралишта;
11. обављање сваке друге радње која је у
супротности са одредбама ове одлуке.
Члан 59.

За време државних празника, недељом и у
случају када посебно паркиралиште није обележено
одговарајућом
вертикалном
саобраћајном
сигнализацијом (саоб. знаком) или на истом није
видљива хоризонталана саобраћајна сигнализација
(ознаке на путу), неће се вршити наплата услуге
коришћења посебног паркиралишта.
X ПОВЛАШЋЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА
ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 60.

Повлашћене категорије корисника јавних
паркиралишта су:
-одређене категорије особа са инвалидитетом,
прописане Правилником, које могу остварити право
на бесплатно коришћење посебно обележених
паркинг места на јавним паркиралиштима, за
паркирање возила особа са инвалидитетом, на
територији Града;
- трудница која управља возилом или члан
заједничког домаћинства који превози трудницу има
право на бесплатно коришћење посебних
паркиралишта за паркирање возила на период од 9
месеци, од дана подношења захтева Секретаријату,
осим на посебно обележеним местима за паркирање
возила особа са инвалидитетом, у складу са одредбама
ове одлуке;
-за време интервенције возила: здравствених
установа, Полиције, војске Србије, органа и
организација локалне самоуправе и комуналних
служби;
- правна лица, односно предузетници који по
окончању улагања у Старом градском језгру Града,
ради обављања делатности „Хотели и сличан
смештај," имају право на двадесетчетворочасовно
бесплатно коришћење посебно обележених места на
посебном паркиралишту, за паркирање возила
корисника својих услуга (са преноћиштем), на
период од дванаест месеци, од дана заснивања радног
односа са радником, под условима прописаним овом
одлуком.
Члан 61.

Место намењено за паркирање возила особа
са инвалидитетом које је у саставу посебних
паркиралишта, обележава Комунално предузеће
одговарајућом
саобраћајном
сигнализацијом
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(симболима који означавају место за паркирање
возила особа са инвалидитетом), у складу са
прописима.
Место намењено за паркирање возила особа
са инвалидитетом које је у саставу општих
паркиралишта,
обележава
управљач
пута
одговарајућом
саобраћајном
сигнализацијом
(симболима који означавају место за паркирањене
возила
особа са инвалидитетом), у складу са
прописима.
Члан 62.

Возило паркирано
на месту које је
предвиђено за паркирање возила особа са
инвалидитетом, којим управља или се у њему превози
особа са инвалидитетом, мора бити обележено
паркинг картом за особе са инвалидитетом, која се
ставља или привремено лепи у доњи десни угао
предњег ветробранског стакла возила.
Паркинг карта за особе са инвалидитетом
поставља се тако да регистарска ознака возила буде
видљива са спољне стране предњег ветробранског
стакла возила.
Особа која поседује важећа документа и
доказе о инвалидитету која су издата од надлежних
органа других локалних самоуправа на територији
Републике Србије или од надлежних органа других
држава, има право да возило којим управља или се
њиме превози бесплатно паркира на посебно
обележеним местима за паркирање возила особа са
инвалидитетом, на подручју Града, под условом из
става 2. овог члана.
Паркинг карту на име особе са
инвалидитетом издаје Секретаријат, на основу
поднетог захтева особе са инвалидитетом или
пратиоца особе са инвалидитетом и приложених
доказа, у складу са Правилником.
Уз захтев, прилажу се две фотографије
димензија 30 х 35 мм, Решење о проценту (степену)
телесног оштећења, односно инвалидитета издато од
институције која је надлежна за утврђивање процене
телесног
оштећења,
односно
инвалидитета,
фотокопија саобраћајне дозволе, фотокопија личне
карте (очитана лична карта) и остали докази (уколико
су неопходни).
Секретаријат издаје решење на име особе са
инвалидитетом, са роком важења до краја текуће
године.
Члан 63.

Возило којим управља трудница или члан
заједничког домаћинства који превози трудницу, може
се паркирати на посебним паркиралиштима на
територији Града, без плаћања услуге коришћења
паркиралишта.
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Решење о испуњености услова за коришћење
посебних паркиралишта на територији Града, без
плаћања услуге коришћења паркиралишта издаје
Секретаријат, на основу поднетог захтева труднице.
Уз захтев трудница доставља: медицинску и другу
документацију (труднички картон, саобраћајну
дозволу возила које је у власништву труднице или
члана заједничког домаћинства, возачку дозволу и
личну карту). Трудница је искључиви корисник овог
права.
Право из става 2.овог члана има трудница
која има пребивалиште на територији Града и ово
право је ограничено на једно возило по домаћинству.
Члан 64.

Решење које се издаје трудници за
коришћење посебних паркиралишта без плаћања
услуге коришћења паркиралишта, издаје се на
период од 9 месеци, рачунајући од дана подношења
захтева, који мора бити поднет за време трајања
трудноће а решење се мора налазити у возилу.
Уз решење, Секретаријат издаје посебну
картицу за бесплатно паркирање труднице, која мора
бити видно истакнута у предњем десном углу
ветробранског стакла возила.
Члан 65.

Картица за бесплатно паркирање труднице је
беле боје, димензија 12,4 х 8,4 цм, са заштитним
елементима непровидна, уоквирена плавом бојом са
грбом Града у стандардним бојама и текстом „ГРАД
ПАНЧЕВО“ испод којег је текст „Одељење за
саобраћај“, у врху картице.
Испод текста става 1. овог члана је симбол
труднице – рода у лету са завежљајем у коме се налази
беба, испод ког је текст „Бесплатан паркинг“, испод
ког је уоквирен текст „важи до“ испод кога је текст „за
возило“.
Текст и симбол труднице су плаве боје, на
белој подлози картице.
Члан 66.

На посебним паркиралиштима може се
одобрити, односно издати:
1. повлашћена паркинг карта, коју могу да
остваре сва физичка и правна лица, под условом да:
физичко лице има пребивалиште, односно правно
лице седиште унутар једне од зона и да се возило у
саобраћајној дозволи води на подносиоца захтева, што
физичка лица доказују: личном картом и саобраћајном
дозволом, а правна лица: изводом из АПР-а (не
старијим од 6 месеци), потврдом из ПИБ регистра,
уговором о закупу или купопродајним уговором, за
пословни простор унутар зоне. Карта се издаје
минимум на месец дана и важи за неограничено
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паркирање унутар зоне, за коју се подноси захтев, а
максимум до истека рока регистрације возила;
2. месечна претплатна карта, коју могу да
остваре сва физичка и правна лица под условом да:
физичко лице има пребивалиште, односно правно
лице седиште на територији Града. Подносилац
захтева не мора бити власник возила, већ захтев може
поднети са овлашћењем. Карта се издаје минимум на
месец дана, а максимум до истека рока регистрације
возила, издаје се за другу или трећу зону и корисник
се може неограничено паркирати, у зони коју је
изабрао. Физичка лица подносе фотокопију: личне
карте, саобраћајне дозволе и овлашћење, а правна
лица: извод из АПР-а( не старији од 6 месеци ),
потврду из ПИБ регистра, фотокопију уговора о
закупу или купопродајни уговор, за пословни простор.
3. месечна комбинована паркинг карта, коју
могу да остваре сва физичка и правна лица под
условом да: физичко лице има пребивалиште, односно
правно лице, седиште на територији Града.
Подносилац захтева не мора бити власник возила, већ
захтев може поднети са овлашћењем, карта се издаје
за другу и трећу зону и корисник се може
неограничено паркирати у зони, коју је изабрао. Карта
се издаје минимум на месец дана, а максимум, до
истека рока регистрације возила. Физичка лица
подносе фотокопију: личне карте и саобраћајне
дозволе, а правна лица фотокопију: извода из АПР-а
( не старији од 6 месеци ), потврде из ПИБ регистра,
уговора о закупу или купопродајни уговор, за
пословни простор.
4. повлашћена паркинг карта за особе са
инвалидитетом, коју могу да остваре особе са
инвалидитетом, за зону по слободном избору, под
условом: да имају пребивалиште на територији Града
и да су власници, односно корисници возила, којима је
од стране надлежног органа Града признато право на
паркинг карту, у форми налепнице. Повлашћена
паркинг карта се може издати за возило које је у
својини подносиоца захтева или се возило користи на
основу уговора о лизингу или купопродајног уговора:
- пунолетног инвалидног лица и
- родитеља, старатеља или хранитеља особе
са инвалидитетом, који са инвалидним лицем живи у
заједничком домаћинству (за малолетна лица и лица
лишена пословне способности).
5. сезонска повлашћена паркинг карта, коју
могу да остваре
физичка лица која немају
пребивалиште на територији Града или на територији
Републике Србије, а долазе у посету код лица која
имају пребивалиште на подручју неке од паркинг
зона. Карта се издаје за период од месец дана, уз
подношење фотокопије: личне карте власника возила,
саобраћајне дозволе, личне карте лица код кога
подносилац захтева долази у посету и изјава лица које
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прима посету, да ће подносилац захтева боравити код
њега;
Право на коришћење посебно обележеног
места за паркирање једног путничког возила на
посебном паркиралишту, може се одобрити
кориснику који остварује приходе од делатности
„Хотели и сличан смештај“.
XI РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА НА
ПОСЕБНИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 67.

На посебним паркиралиштима у трећој зони,
Секретаријат може одобрити резервацију паркинг
места у непрекидном трајању од 00 – 24 сата.
На посебним паркиралиштима из става 1.
овог члана, укупан број резервисаних паркинг места
не може бити већи од 20% од укупног броја паркинг
места.
Секретаријат издаје одобрење из става 1. овог
члана, на основу поднетог захтева корисника, за
временски период од најмање месец дана, а најдуже за
период до годину дана.
У захтеву корисник наводи локацију, број
паркинг места, период за који тражи резервацију
паркинг места и време у току дана за које тражи
резервацију.
Уз захтев, корисник Секретаријату доставља
претходно добијену сагласност Комуналног предузећа
за резервацију паркинг места, решење из АПР-а о
регистрацији делатности (за правна лица), саобраћајни
Пројекат и доказ о уплати градске административне
таксе.
Секретаријат решењем одобрава резервацију
паркинг места на посебном паркиралишту у трећој
зони, у ширини пословног простора подносиоца
захтева, а изузетно и шире од пословног простора, уз
сагласност власника, односно корисника суседног
објекта.
Резервацијом паркинг места, корисник стиче
искључиво право коришћења датог простора за
паркирање возила, за одређени период у току године и
одређено време у току дана.
Члан 68.

На основу издатог одобрења за резервисано
паркинг место, закључује се уговор о закупу.
Уговор о закупу за резервацију паркинг места
на посебним паркиралиштима закључују корисник и
Комунално предузеће.
Уговором о закупу из става 2. овог члана,
уређују се односи између корисника и Комуналног
предузећа.
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Члан 69.

Уређивање и опремање
резервисаних
паркинг места врши Комунално предузеће.
Резервисана паркинг места на посебним
паркиралиштима у трећој зони, Комунално предузеће
ће
обележити
вертикалном
саобраћајном
сигнализацијом, постављањем саобраћајног знака III–
30 („паркиралиште“) са допуском таблом (IV-5) која
ближе одређује значење знака, односно која даје
додатна обавештења
колико је паркинг места
резервисано, у ком временском периоду и у које
време у току дана.
Хоризонтално обележавање, Комунално
предузеће ће извршити линијама (ознакама) жуте боје,
тако да се на средини простора за паркирање исписује
велико слово „R“, које означава паркинг место
посебне намене (резервисано паркинг место).
Забрањено је заустављање и паркирање на
резервисаним паркинг местима возилима која немају
сагласност Комуналног предузећа и решење
Секретаријата, односно возилима субјеката који
немају закључен уговор о закупу са Комуналним
предузећем.
Члан 70.

Секретаријат може одобрити резервацију
паркинг места на посебним паркиралиштима у трећој
зони: државним, односно покрајинским органима,
органима Града, јавним предузећима и правним
лицима,
под
условом
да
морају
имати
представништво, односно седиште , односно пословни
простор у тој зони.
Корисници из става 1. овог члана могу
добити највише до десет резервисаних паркинг места.
За коришћење резервисаних паркинг места на
посебним паркиралиштима, врши се наплата услуге
паркирања возила од стране Комуналног предузећа,
по цени која је утврђена Ценовником Комуналногг
предузећа.
Средства остварена од наплате услуге
паркирања возила на резервисаним паркинг местима
припадају Комуналном предузећу и користе се за
уређење, одржавање, заштиту и опремање посебних
паркиралишта.
XII УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА
Члан 71.

Када инспектор затекне возило заустављено
или паркирано супротно одредбама ове одлуке,
наредиће возачу уколико је присутан, да одмах уклони
возило, под претњом принудног извршења, а за
учињени прекршај инспектор ће издати прекршајни
налог.
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Уколико возач није присутан на месту
извршења прекршаја, инспектор ће донети решење у
писаној форми којим се налаже уклањање возила у
року који не може бити краћи од три минута.
Примерак решења о уклањању возила
поставља се на видно место на возилу уз назначење:
дана, часа и минута када је решење постављено и
тиме се сматра да је достава извршена. Накнадно
уклањање или уништење решења не утиче на
ваљаност његовог достављања.
Када инспектор путем видео надзора или
видео записа утврди да је возило паркирано супротно
одредбама ове одлуке, донеће решење којим ће
наложити Комуналном предузећу да уклони возило.
Решење из става 3. овог члана којим се
налаже уклањање возила доставља се електронским
путем Комуналном предузећу, које поставља
обавештење о донетом решењу на видно место
возила, којим се возач обавештава да ће возило бити
уклоњено.
Члан 72.

Уколико возач возила дође на место
извршења прекршаја пре почетка уклањања возила,
неће се извршити уклањање возила, ако пристане да
га сам уклони.
У случају из претходног става овог члана,
инспектор ће издати прекршајни налог за учињени
прекршај.
Члан 73.

Ако возач не уклони возило у року
наложеном решењем о уклањању возила, инспектор
ће донети закључак о дозволи извршења решења,
којим се утврђује када је решење постало извршно и
којим се налаже Комуналном предузећу да без
одлагања изврши уклањање паркираног возила
супротно одредбама ове одлуке и премести га на
одговарајући простор за смештај и чување возила.
Инспектор фотографише паркирано возило:
1. када је возило непрописно паркирано;
2. када је решење о уклањању возила
постављено на возило;
3. када је започето уклањање возила.
На фотографији мора јасно бити видљив
датум и време фотографисања.
Фотографија се чува у електронској форми
најмање 30 дана, од дана фотографисања непрописно
паркираног возила.
Трошкове уклањања и чувања возила сноси
власник, односно корисник возила.
Члан 74.
Комунално предузеће је одговорно за све
настале штете од започињања уклањања возила до
преузимања возила од стране власника, односно
корисника возила.
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Овлашћено лице Комуналног предузећа
дужно је да сачини службену белешку којом се
утврђује да ли је и како је оштећено возило које се
уклања.
Члан 75.

Поступак покушаја уклањања возила сматра
се започетим у тренутку предузимања неопходних
радњи од стране Комуналног предузећа у циљу
уклањања возила, при чему су стабилизатори
специјалног возила у контакту са тврдом подлогом.
Поступак покушаја уклањања возила
завршава се када се возило које се уклања налази на
платформи специјалног возила, на коме су увучени
стабилизатори и које је спремно за одвожење на
простор за смештај и чување.
Трошкове покушаја уклањања возила возач
плаћа на лицу места Комуналном предузећу.
Члан 76.

Комунално предузеће је дужно да уклањање
возила врши савесно, стручно, благовремено и да о
томе води евиденцију.
Комунално предузеће је дужно да уклоњено
возило чува на одговарајућем простору за смештај и
чување возила до предаје возила власнику, односно
кориснику. Приликом преузимања уклоњеног возила
од стране власника, односно корисника, Комунално
предузеће издаје рачун о трошковима уклањања,
смештаја и чувања возила.
Власник, односно корисник возила дужан је
да приликом преузимања возила достави доказ
Комуналном
предузећу да је извршио уплату
трошкова уклањања, смештаја и чувања возила, као
и прекршајни налог који је издао инспектор за
учињени прекршај.
Комунално предузеће је дужно да организује
чување уклоњених возила свакодневно, у трајању од
24 сата.
Трошкови чувања возила настају уколико
власник, односно корисник возила које је пренето на
простор за смештај и чување возила, исто не преузме у
року од 24 сата, од момента уклањања.
Уколико власник принудно уклоњеног
возила не преузме возило у року од 120 до 180 дана,
Комунално предузеће може остварити право да
возило прода да би се намирили трошкови поступка
одношења, лежарине и други доспели трошкови.
Члан 77.

Уколико се на површини јавне намене и на
местима на којима је дозвољено заустављање и
паркирање возила налази одбачено возило, испектор
ће на возило ставити решење о уклањању возила.
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Власник, односно корисник одбаченог возила
дужан је да у року који одреди инспектор, а који не
може бити краћи од 3 минута, исто уклони.
Уколико се одбачено возило не уклони у року
из става 2. овог члана, инспектор ће издати писмени
налог Комуналном предузећу да исто уклони на
одговарајући простор за смештај и чување возила, уз
обавезно истицање јавног саопштења на огласној
табли зграде Градске управе Града.
Све трошкове уклањања и чувања и
лежарине одбаченог возила сноси власник, односно
корисник возила.
Комунално предузеће је у обавези да
уклоњено возило чува на одговарајућем простору за
смештај и чување возила до предаје возила власнику,
односно
кориснику.
Приликом
преузимања
уклоњеног возила од стране власника, односно
корисника, Комунално предузеће издаје рачун о
трошковима уклањања, смештаја, лежарине и чувања
возила.
Власник, односно корисник возила обавезан
је да приликом преузимања возила достави доказ
Комуналном предузећу да је извршио уплату
трошкова уклањања, смештаја, лежарине и чувања
возила, као и прекршајни налог који је издао
инспектор за учињени прекршај.
Члан 78.

Против решења о уклањању возила, може се
изјавити жалба Градском већу Града у року од 15
дана, од дана достављања решења.
Жалба се подноси путем Секретаријата за
инспекцијске послове Градске управе Града.
Жалба изјављења против решења из става 1.
овог члана не одлаже извршење решења.
Члан 79.

Власник, односно корисник возила коме је
искључено возило из саобраћаја или му је одузето,
дужан је да на месту паркирања које му је одређено,
обезбеди возило у Комуналном предузећу, односно
АТП и плати трошкове паркирања возила, а
Комунално предузеће односно, АТП је у обавези да
возило чува одговорно и савесно у времену у коме је
возило искључено из саобраћаја или одузето до
предаје истог власнику, односно кориснику.
Комунално предузеће, односно АТП код кога
се налази уклоњено, искључено или одузето возило,
по налогу надлежног органа, има право задржати
возило док власник, односно корисник не измири
обавезе по основу трошкова смештаја, лежарине,
паркирања и чувања уклоњеног, искљученог или
одузетог возила.
Комунално предузеће, односно АТП не може
предати возило власнику, односно кориснику, без
претходно издате потврде надлежног органа, на
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основу чијег је решења возило уклоњено, односно
искључено и без доказа да је Комуналном предузећу
извршио уплату трошкова уклањања возила.
XIII ЈАВНА РАСВЕТА И ЗЕЛЕНИЛО
Члан 80.

Јавна расвета, светлеће рекламе, рекламна
платна или натписи који се налазе поред
саобраћајница, без обзира на њихову удаљеност, не
смеју изазивати бљештање нити смеју бити
постављени тако да смањују прегледност и видљивост
у саобраћају.
Светиљке јавне расвете и светлеће рекламе не
смеју изазивати бљештање, због безбедности учесника
у саобраћају.
Боје светлећих реклама и боје светиљки јавне
расвете морају се битно разликовати од боје светала
семафорских уређаја, због безбедности учесника у
саобраћају.
Између стубова јавне расвете забрањено је
постављање рекламног платна и сличних реклама
изнад коловоза, осим за манифестације од интереса за
Град.
Саобраћајни знак у близини светиљке мора
бити постављен тако да буде квалитетно осветљен и
видљив.
Члан 81.

Ограде, крошње стабала, други биљни засади,
или рекламе, не смеју заклањати расветна тела јавне
расвете, саобраћајне знакове и светлосне сигнале на
семафорским уређајима, нити смеју улазити у
слободне профиле јавних саобраћајних површина,
смањивати или онемогућавати прегледност на
укрштањима саобраћајница.
Уколико инспектор у вршењу инспекцијског
надзора уочи неправилности из става 1. овог члана,
наложиће предузимање мера, ради отклањања
уочених неправилности.
Члан 82.

Жардињере и друге посуде за биљне засаде (у
даљем тексту: жардињере), могу се постављати на
делу улице која се не користи за саобраћај моторних
возила, на разделним и заштитним тракама и
појасевима на делу тротоара или трга, на стубовима
јавне расвете, као и на осталим површинама јавне
намене.
Жардињере се постављају тако да се
њиховим постављањем не омета кретање пешака,
кретање
возила,
прилаз
згради,
кретање
противпожарним путем и сл.
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XIV ПОСЕБНА ОВЛАШЋЕЊА
СЕКРЕТАРИЈАТА
Члан 83.

Секретаријат,
у
складу
са
својим
овлашћењима из закона и других прописа, предузима
мере ради спречавања угрожавања безбедности
учесника у саобраћају, омогућава несметано одвијање
саобраћаја и утврђује параметре саобраћајних токова.
Секретаријат је овлашћен да врши снимање
учесника у саобраћају ради документовања и
доказивања прекршаја, понашање учесника у
саобраћају, прати безбедност и проточност саобраћаја
и утврђује параметре саобраћајних токова.
Секретаријат је овлашћен да на основу
документације добијене снимањем учесника у
саобраћају, достави пријаву за учињени прекршај
надлежној инспекцији у циљу предузимања мера из
оквира своје надлежности.
XV НАДЗОР
Члан 84.

Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Секретаријат, у складу са својим овлашћењима.
Инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ове одлуке врши основна организациона
јединица Градске управе Града надлежна за
инспекцијске послове-Секретаријат за инспекцијске
послове.
Комунално – полицијске послове, којима се
обезбеђује извршење одредаба ове одлуке, обавља
Комунална полиција, у складу са Законом о
комуналној полицији.
Члан 85.

Приликом
вршења
инспекцијског
и
комунално-полицијског надзора инспектор, односно
комунални полицајац, може службено возило
зауставити и паркирати на месту где врши
инспекцијски, односно комунално-полицијски надзор,
уколико тиме не угрожава безбедност саобраћаја.
Члан 86.

Комунална полиција у обављању послова
сарађује са Секретаријатом и Секретаријатом за
инспекцијске послове Градске управе Града, што
обухвата нарочито међусобно обавештавање, размену
података, пружање помоћи и предузимање
заједничких мера и активности од значаја за обављање
послова комуналне полиције и инспекције, у складу
са законом и прописима Града.
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Члан 87.

Комунална полиција у циљу одржавања
комуналног реда, врши надзор над применом
одредаба ове одлуке које се односе на област:
1.општинских
путева
,
улица
и
некатегорисаних путева;
2. саобраћајне сигнализације;
3. паркирања;
4. превоза путника у градском и приградском
саобраћају,
5. такси превоза.
Када комунални полицајац установи повреду
одредаба ове одлуке, овлашћен је да:
1.изда прекршајни налог за учињени
прекршај;
2.поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка;
3.поднесе пријаву надлежном органу за
учињено кривично дело;
4.обавести други надлежни орган да предузме
мере из своје надлежности.
Члан 88.

Надзирани субјекат обавезан је да
саобраћајном инспектору, односно комуналном
полицајцу, омогући несметано вршење послова и
несметан приступ објекту, средству или особљу који
су у вези са обављањем делатности превоза, стави на
увид тражену документацију од стране саобраћајног
инспектора, односно комуналног полицајца и да у
року који одреди саобраћајни инспектор, односно
комунални полицајац достави потребне податке и
поступи по налогу саобраћајног инспектора, односно
комуналног полицајца.
Надзирани субјекат је обавезан да се на
захтев инспектора, усмено или писмено изјасни о
предмету инспекцијског надзора, као и да поштује
интегритет и службено својство инспектора.
Овлашћена лица у надзираном субјекту,
друга запослена и радно ангажована лица, физичка
лица која су надзирани субјекти, сведоци, службена
лица и заинтересована лица као и физичка лица
затечена на месту надзора, дужна су да инспектору
омогуће да изврши увид у личну или другу јавну
исправу са фотографијом која је подобна да се
идентификују.
Члан 89.

Саобраћајни
инспектор ради остваривања
прегледа на општинским путевима, улицама и
некатегорисаним путевима на територији Града, имају
право да заустављају сва возила, осим возила: органа
МУП-а, Војске Србије и хитне помоћи.
Комунални полицајац у вршењу контроле
над применом одредаба ове одлуке има право да
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зауставља и прегледа путничка возила, ако понашање
или деловање возача који управља путничким
возилом представља кршење одредаба ове одлуке из
делокруга комуналне полиције.
Заустављање возила из става 1. и става 2. овог
члана врши се истицањем саобраћајног знака под
називом: „Забрањен саобраћај свим возила у оба
смера“ на коме је уписано „СТОП ИНСПЕКЦИЈА“,
односно „СТОП КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“.
Возач је у обавези да заустави возило којим
управља на истакнути знак „СТОП ИНСПЕКЦИЈА“
од стране саобраћајног инспектора, односно „СТОП
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ од стране комуналног
полицајца.
Члан 90.

Веродостојна исправа којом се доказује
извршење прекршаја, односно привредног преступа у
смислу закона и ове одлуке, сматра се и:
1. видео или фото запис на коме се јасно могу
видети возило којим је извршен прекршај,
регистарске таблице возила и битна обележја
прекршаја, односно
привредног преступа;
2. фотокопија документације у вези са
превозом која се налази у возилу;
3. тахографски уложак или други запис са
тахографског уређаја.
XVI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 91.

Новчаном казном у фиксном износу од
60.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
1. возило заустави или паркира на месту где
је угрожена безбедност и проточност саобраћаја (члан
4. став 1. ове одлуке);
2. возило заустави или паркира на путу
супротно постављеној саобраћајној сигнализацији,
односно заустави или паркира возило којим се омета
коришћење пута (члан 4. став 2. ове одлуке);
3. возило заустави, паркира или остави на
местима где је то забрањено (члан 4. став 3. ове
одлуке);
4. возило заустави или паркира на површини
јавне намене (члан 5. став 1. ове одлуке);
5. паркира возило на јавном паркиралишту у
централној и заштитној зони (члан 5. став 2. ове
одлуке);
6. остави одбачено возило на површини
јавне намене којa није предвиђена за паркирање
возила, пољопривредном земљишту у јавној својини,
као и на местима где је дозвољено заустављање и
паркирање (члан 5. став 3. ове одлуке);
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7. паркира возило којим се обавља јавни
превоз
на
јавном
паркиралишту
на
територији Града (члан 5. став 4. ове одлуке);
8. паркира возило на површини јавне намене
на територији Града, на којој је забрањено паркирање,
осим на површинама које одреди Градско веће Града
(члан 6. став 1. ове одлуке);
9. поступи супротно одредбама члана 7. ове
одлуке;
10. оштећује јавну површину или угрожава
проточност саобраћаја и његово несметано и безбедно
одвијање (члан 8. став 1. ове одлуке);
11. саобраћајна површина на којој су настала
оштећења није видно обележена (члан 8. став 2. ове
одлуке);
12. поступи супротно одредбама члана 8.
став 3. и 4. ове одлуке;
13. предузима радње које су забрањене
чланом 9. ове одлуке;
14. не угради рампе или не изведе упуштене
ивичњаке (члан 10. став 1. ове одлуке);
15. не постави заштитне ограде на пешачким
стазама испред установа за предшколску децу, школа,
биоскопа, позоришта, спортских објеката, игралишта
и др.(члан 11. став 1. ове одлуке);
16. поставља стубиће, ограде и посуде са
украсним биљем (жардињере) без решења
Секретаријата (члан 11. став 2. ове одлуке);
17. не поступи у складу са одредбама члана
12. ове одлуке;
18. поступи супротно одредбама члана 13.ове
одлуке;
19. поступи супротно одредбама члана 14.
ове одлуке;
20. поступи супротно одредбама члана 15. ове
одлуке;
21. паркира возило којим се превозе опасне
материје на површини јавне намене на територији
Града, осим на контролисаним, одговарајуће
обележеним и опремљеним просторима за њихово
паркирање (члан 16. став 1. ове одлуке) или прође
возилом којим се превозе опасне материје кроз зону са
ограниченим кретањем моторних возила (члан 16.
став 2. ове одлуке);
22. исцртава или поставља препреке на
површини јавне намене (члан 18. став 1.ове одлуке);
23. без решења Секретаријата постави
заштитне ограде, стубиће, обарајуће стубиће или
друге запреке на површини јавне намене (члан 18. став
2. ове одлуке);
24. поступи супротно одредбама члана 20. и
21. ове одлуке;
25. поступи супротно одредбама члана 22. ове
одлуке;
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26. се снабдевање робом не врши теретним
моторним возилом (члан 24. овe одлуке);
27. заустави или паркира теретно моторно
возило ради снабдевања на месту које није одређено
решењем Секретаријата (члан 25. став 1. ове одлуке);
28. заустави или паркира теретно моторно
возило чија највећа дозвољена маса прелази 5.000 кг,
без издатог решења и налепнице Секретаријата, (члан
26. став 2. ове одлуке) или врши снабдевање
градилишта теретним моторним возилом чија је
највећа дозвољена маса већа од 12.000 кг, без издатог
решења и налепнице Секретаријата (члан 26. став 4.
ове одлуке);
29. поступи супротно одредбама члана 28.
став 2. ове одлуке;
30. се решење Секретаријата не налази у
возилу за време снабдевања (члан 29. став 1. ове
одлуке);
31. снабдевање са теретним моторним
возилом траје дуже од 15 минута (члан 29. став 2. ове
одлуке):
32. поступи супротно одредбама члана 30. ове
одлуке;
33. у комуналном возилу нема радни налог и
видно истакнуту ознаку Предузећа (члан 32. став 1.
ове одлуке);
34. терет са комуналног возила пада и расипа
се по путу или терет у расутом стању није покривен
(члан 32. став 2. и 3. ове одлуке);
35. комунална возила нису обележена у
складу са чланом 33. став 1. и 2. ове одлуке;
36. привремену саобраћајну сигнализацију
при увођењу привременог режима саобраћаја није
поставио у складу са Пројектом и не одржава исту у
исправном-функционалном стању за време извођења
радова (члан 36. став 3. ове одлуке);
37. учесници у саобраћају не поступају у
складу са постављеном привременом саобраћајном
сигнализацијом (члан 36. став 4. ове одлуке) или је
привремена саобраћајна сигнализација уведена без
записника саобраћајног инспектора (члан 36. став 5.
ове одлуке);
38. изводи радове којим је уведен привремени
режим саобраћаја без решења Секретаријата (члан 36.
став 6. ове одлуке);
39. поступи супротно одредбама члана 37.
став 1. ове одлуке;
40. се јавна паркиралишта привремено
користе за друге намене без решења Секретаријата
(члан 39. став 1. ове одлуке);
41.врши
раскопавање
посебних
паркиралишта без решења Секретаријата (члан 39.
став 3. ове одлуке);
42. место извођења радова не доведе у
првобитно стање (члан 39. став 5. ове одлуке);
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43. изврши паркирање возила супротно
одредбама члана 47. ове одлуке;
44. поступи супротно одредбама члана 48.
став 3. и 4. ове одлуке;
45. поступи супротно одредбама члана 50.
став 6. ове одлуке;
46. предузима радње и користи паркиралиште
супротно одредбама члана 58. тачке 1.-11. ове одлуке;
47. врши наплату услуге коришћења
посебног паркиралишта за време државног празника,
недељом и у случају када посебно паркиралиште није
обележено одговарајућом вертикалном саобраћајном
сигнализацијом или иста није видљива (члан 59. ове
одлуке);
48. не обележи одговарајућом саобраћајном
сигнализацијом (симболима који означавају место за
паркирање особа са инвалидитетом) (члан 61. став 1.
ове одлуке);
49. не обележи одговарајућом саобраћајном
сигнализацијом (симболима који означавају место за
паркирање особа са инвалидитетом) (члан 61. став 2.
ове одлуке);
50. поступи супротно одредбама члана 69.
став 3. ове одлуке;
51. јавну расвету, светлеће рекламе, рекламна
платна или натписе постави супротно одредбама
члана 80. ове одлуке;
52. ограде, крошње стабала, други биљни
засади, или рекламе заклањају расветна тела јавне
расвете, саобраћајне знакове и светлосне сигнале на
семафорским уређајима, улазе у слободне профиле
јавних саобраћајних површина, смањују или
онемогућавају
прегледност
на
укрштањима
саобраћајница (члан 81. став 1. ове одлуке);
53. постави жардињере и друге посуде за
биљне засаде супротно одредбама члана 82. ове
одлуке
54. поступи супротно одредбама члана 88. ове
одлуке;
55. не заустави возило на истакнути знак
„STOP“ од стране саобраћајног инспектора или
комуналног полицајца (члан 89. став 3. ове одлуке);
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Члан 92.

Новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник
ако:
1. возило заустави или паркира на месту где
је угрожена безбедност и проточност саобраћаја (члан
4. став 1. ове одлуке);
2. возило заустави или паркира на путу
супротно постављеној саобраћајној сигнализацији,
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односно заустави или паркира возило којим се омета
коришћење пута (члан 4. став 2. ове одлуке);
3. возило заустави, паркира или остави на
местима где је то забрањено (члан 4. став 3. ове
одлуке);
4. возило заустави или паркира на површини
јавне намене (члан 5. став 1. ове одлуке);
5. паркира возило на јавном паркиралишту у
централној и заштитној зони (члан 5.став 2. ове
одлуке);
6. остави одбачено возило на површини
јавне намене којa није предвиђена за паркирање
возила, пољопривредном земљишту у јавној својини,
као и на местима где је дозвољено заустављање и
паркирање (члан 5. став 3. ове одлуке);
7. паркира возило којим се обавља јавни
превоз на јавном паркиралишту на територији Града
(члан 5. став 4. ове одлуке);
8. паркира возило на површини јавне намене
на територији Града, на којој је забрањено паркирање,
осим на површинама које одреди Градско веће Града
(члан 6. став 1. ове одлуке);
9. поступи супротно одредбама члана 7. ове
одлуке;
10. оштећује јавну површину или угрожава
проточност саобраћаја и његово несметано и безбедно
одвијање (члан 8. став.1 ове одлуке);
11. саобраћајна површина на којој су настала
оштећења није видно обележена (члан 8. став 2. ове
одлуке);
12. поступи супротно одредбама члана 8.
став 3. и 4. ове одлуке;
13. предузима радње које су забрањене
чланом 9. ове одлуке;
14. не угради рампе или не изведе упуштене
ивичњаке (члан 10. став 1.ове одлуке);
15. не постави заштитне ограде на пешачким
стазама испред установа за предшколску децу, школа,
биоскопа, позоришта, спортских објеката, игралишта
и др. (члан 11. став 1. ове одлуке);
16. поставља стубиће, ограде и посуде са
украсним биљем (жардињере) без решења
Секретаријата (члан 11. став 2. ове одлуке);
17. не поступи у складу са одредбама члана
12. ове одлуке;
18. поступи супротно одредбама члана 13. ове
одлуке;
19. поступи супротно одредбама члана 14.ове
одлуке;
20. поступи супротно одредбама члана 15. ове
одлуке;
21. паркира возило којим се превозе опасне
материје на површини јавне намене на територији
Града, осим на контролисаним, одговарајуће
обележеним и опремљеним просторима за њихово
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паркирање (члан 16. став 1. ове одлуке) или прође
возилом којим се превозе опасне материје кроз зону са
ограниченим кретањем моторних возила (члан 16.
став 2. ове одлуке);
22. поступи супротно одредбама члана 17. ове
одлуке;
23. исцртава или поставља препреке на
површини јавне намене (члан 18. став 1. ове одлуке);
24. без решења Секретаријата постави
заштитне ограде, стубиће, обарајуће стубиће или
друге запреке на површини јавне намене (члан 18.
став 2. ове одлуке);
25. поступи супротно одредбама члана 20. и
21. ове одлуке;
26. поступи супротно одредбама члана 22. ове
одлуке;
27. се снабдевање робом не врши теретним
моторним возилом (члан 24. ове одлуке);
28. заустави или паркира теретно моторно
возило ради снабдевања на месту које није одређено
решењем Секретаријата (члан 25. став 1. ове одлуке);
29. заустави или паркира теретно моторно
возило чија највећа дозвољена маса прелази 5.000 кг.,
без издатог решења и налепнице Секретаријата (члан
26. став 2. ове одлуке) или врши снабдевање
градилишта теретним моторним возилом чија је
највећа дозвољена маса већа од 12.000 кг.,без издатог
решења и налепнице Секретаријата (члан 26. став 4.
ове одлуке);
30. поступи супротно одредбама члана 28.
став 2. ове одлуке;
31. се решење Секретаријата не налази у
возилу за време снабдевања (члан 29. став 1. ове
одлуке);
32. снабдевање са теретним моторним
возилом траје дуже од 15 минута (члан 29. став 2. ове
одлуке);
33. поступи супротно одредбама члана 30. ове
одлуке;
34. терет са комуналног возила пада и расипа
се по путу или терет у расутом стању није покривен
(члан 32. став 2. и 3. ове одлуке);
35. привремену саобраћајну сигнализацију
при увођењу привременог режима саобраћаја није
поставио у складу са Пројектом и не одржава исту у
исправном-функционалном стању за време извођења
радова (члан 36. став 3. ове одлуке);
36. учесници у саобраћају не поступају у
складу са постављеном привременом саобраћајном
сигнализацијом (члан 36. став 4. ове одлуке) или је
привремена саобраћајна сигнализација уведена без
записника саобраћајног инспектора (члан 36. став 5.
ове одлуке);
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37. изводи радове којима је уведен
привремени режим саобраћаја без решења
Секретаријата (члан 36. став 6. ове одлуке);
38. поступи супротно одредбама члана 37.
став 1. ове одлуке;
39. се јавна паркиралишта привремено
користе за друге намене без решења Секретаријата
(члан 39. став. 1. ове одлуке);
40.
врши
раскопавање
посебних
паркиралишта без решења Секретаријата (члан 39.
став 3. ове одлуке;
41. место извођења радова не доведе у
првобитно стање (члан 39. став 5. ове одлуке);
42. изврши паркирање возила супротно
одредбама члана 47. ове одлуке;
43. поступи супротно одредбама члана 48.
став 3. и 4. ове одлуке;
44. поступи супротно одредбама члана 50.
став 6. ове одлуке;
45. предузима радње и користи паркиралиште
супротно одредбама (члана 58. став 1. тачке 1.-11. ове
одлуке);
46. врши наплату услуге коришћења
посебног паркиралишта за време државног празника,
недељом и у случају када посебно паркиралиште није
обележено одговарајућом вертикалном саобраћајном
сигнализацијом или иста није видљива (члан 59. ове
одлуке);
47. не обележи одговарајућом саобраћајном
сигнализацијом (симболима који означавају место за
паркирање возила особа са инвалидитетом) (члан 61.
став 1. ове одлуке);
48. не обележи одговарајућом саобраћајном
сигнализацијом (симболима који означавају место за
паркирање возила особа са инвалидитетом) (члан 61.
став 2. ове одлуке);
49. поступи супротно одредбама(члана 69.
став 3. ове одлуке;
50. јавну расвету, светлеће рекламе, натписе
или рекламна платна постави супротно одредбама
(члан 80. ове одлуке);
51. ограде, крошње стабала, други биљни
засади или рекламе заклањају расветна тела јавне
расвете, саобраћајне знакове и светлосне сигнале на
семафорским уређајима, улазе у слободне профиле
јавних саобраћајних површина, смањују или
онемогућавају
прегледност
на
укрштањима
саобраћајница (члан 81. ове одлуке);
52. постави жардињере и друге посуде за
биљне засаде супротно одредбама члана 82. ове
одлуке,
53. поступи супротно одредбама члана 88. ове
одлуке;
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54. не заустави возило на истакнути знак
„STOP“ од стране саобраћајног инспектора или
комуналног полицајца (члан 89. став 3. ове одлуке);
Члан 93.

Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1. возило заустави или паркира на месту где
је угрожена безбедност и проточност саобраћаја (члан
4. став 1. ове одлуке);
2. возило заустави или паркира на путу
супротно постављеној саобраћајној сигнализацији,
односно заустави или паркира возило којим се омета
коришћење пута (члан 4. став 2. ове одлуке);
3. возило заустави, паркира или остави на
местима где је то забрањено (члан 4. став 3. ове
одлуке);
4. возило заустави или паркира на површини
јавне намене (члан 5. став 1. ове одлуке);
5. паркира возило на јавном паркиралишту у
централној и заштитној зони (члан 5. став 2. ове
одлуке);
6. остави одбачено возило на површини
јавне намене којa није предвиђена за паркирање
возила, пољопривредном земљишту у јавној својини,
као и на местима где је дозвољено заустављање и
паркирање (члан 5. став 3. ове одлуке);
7. паркира возило којим се обавља јавни
превоз на јавном паркиралишту на територији Града
(члан 5. став 4. ове одлуке);
8. паркира возило на површини јавне намене
на територији Града на којој је забрањено паркирање,
осим на површинама које одреди Грдско веће Града
(члан 6. став 1. ове одлуке);
9. поступи супротно одредбама члана 7. ове
одлуке;
10. оштећује јавну површину или угрожава
проточност саобраћаја и његово несметано и безбедно
одвијање (члан 8. став 1. ове одлуке);
11. саобраћајна површина на којој су настала
оштећења није видно обележена (члан 8. став 2. ове
одлуке);
12. поступи супротно одредбама члана 8.
став 3. и 4. ове одлуке;
13. предузима радње које су забрањене (члан
9. ове одлуке);
14. поставља стубиће, ограде и посуде са
украсним биљем (жардињере) без решења
Секретаријата (члан 11. став 2. ове одлуке);
15. не поступи у складу са одредбама члана
12. ове одлуке;
16. поступи супротно одредбама члана 13. ове
одлуке;
17. поступи супротно одредбама члана 14.
ове одлуке;
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18. поступи супротно одредбама члана 15. ове
одлуке;
19. паркира возило којим се превозе опасне
материје на површини јавне намене на територији
Града, осим на контролисаним, одговарајуће
обележеним и опремљеним просторима за њихово
паркирање (члан 16. став 1. ове одлуке) или прође
возилом којим се превозе опасне материје кроз зону са
ограниченим кретањем моторних возила (члан 16.
став 2. ове одлуке);
20. поступи супротно одредбама члана 17.
ове одлуке;
21. исцртава или поставља препреке на
површини јавне намене (члан 18. став 1.
ове одлуке);
22. без решења Секретаријата постави
заштитне ограде, стубиће, обарајуће стубиће или
друге запреке на површини јавне намене (члан 18.
став 2. ове одлуке);
23. поступи супротно одредбама члана 20. и
21. ове одлуке;
24. поступи супротно одредбама члана 22. ове
одлуке;
25. се снабдевање робом не врши теретним
моторним возилом (члан 24. ове одлуке);
26. заустави или паркира теретно моторно
возило ради снабдевања на месту које није одређено
решењем Секретаријата (члан 25. став 1. ове одлуке);
27. заустави или паркира теретно моторно
возило чија највећа дозвољена маса прелази 5.000 кг.,
без издатог решења и налепнице Секретаријата (члан
26. став 2. ове одлуке) или врши снабдевање
градилишта теретним моторним возилом чија је
највећа дозвољена маса већа од 12.000 кг., без издатог
решења и налепнице Секретаријата (члан 26. став 4.
ове одлуке);
28. поступи супротно одредбама члана 28.
став 2. ове одлуке;
29. се решење Секретаријата не налази у
возилу за време снабдевања (члан 29. став 1. ове
одлуке);
30. снабдевање са теретним моторним
возилом траје дуже од 15 минута (члан 29. став 2. ове
одлуке);
31. поступи супротно одредбама члана 30. ове
одлуке;
32. терет са комуналног возила пада и расипа
се по путу или терет у расутом стању није покривен
(члан 32. став 2. и 3. ове одлуке);
33. привремену саобраћајну сигнализацију
при увођењу привременог режима саобраћаја није
поставио у складу са Пројектом и не одржава исту у
исправном-функционалном стању за време извођења
радова (члан 36. став 3. ове одлуке);
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34. учесници у саобраћају не поступају у
складу са постављеном привременом саобраћајном
сигнализацијом (члан 36 .став 4. ове одлуке) или је
привремена саобраћајна сигнализација уведена без
записника саобраћајног инспектора (члан 36. став 5.
ове одлуке);
35. изводи радове којима је уведен
привремени режим саобраћаја без решења
Секретаријата (члан 36. став 6. ове одлуке);
36. се јавна паркиралишта привремено
користе за друге намене без решења Секретаријата
(члан 39. став 1. ове одлуке);
37.
врши
раскопавање
посебних
паркиралишта без решења Секретаријата (члан 39.
став 3. ове одлуке);
38. место извођења радова не доведе у
првобитно стање (члан 39. став 5. ове одлуке);
39. изврши паркирање возила супротно
одредбама члана 47. ове одлуке;
40. новоизграђена и реконструисана
паркиралишта на површини јавне намене инвеститор
не преда на коришћење управљачу пута у року од 15
дана, од дана издавања одобрења за употребу (члан 48.
став 3. ове одлуке);
41. поступи супротно одредбама члана 50.
став 6. ове одлуке;
42. предузима радње и користи паркиралиште
супротно одредбама члана 58. став 1. тачке 1.-11. ове
одлуке;
43.врши наплату услуге коришћења посебног
паркиралишта за време државног празника, недељом
и у случају када посебно паркиралиште није
обележено одговарајућом вертикалном саобраћајном
сигнализацијом или иста није видљива (члан 59. ове
одлуке);
44. поступи супротно одредбама члана 62. ове
одлуке;
45. поступи супротно одредбама члана 69.
став 3. ове одлуке;
46. јавну расвету, светлеће рекламе, рекламна
платна или натписе постави супротно одредбама
члана 80. ове одлуке;
47. ограде, крошње стабала, други биљни
засади или рекламе заклањају расветна тела јавне
расвете, саобраћајне знакове и светлосне сигнале на
семафорским уређајима, улазе у слободне профиле
јавних саобраћајних површина, смањују или
онемогућавају
прегледност
на
укрштањима
саобраћајница (члан 81. став 1. ове одлуке);
48. постави жардињере и друге посуде за
биљне засаде супротно одредбама члана 82. ове
одлуке;
49. поступи супротно одредбама члана 88. ове
одлуке;
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50. не заустави возило на истакнути знак
„STOP“ од стране саобраћајног инспектора или
комуналног полицајца (члан 89. став 3. ове одлуке)
XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 94.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева („Сл.лист града Панчева“, бр. 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18).
Члан 95.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 4. тачка 10. , 186. став 1.
тачке 1), 2), 4) и 6), 191. став 3., 204. став 2. и 212. став
2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара,
(„Службени гласник РС“ бр. 95/18 ), члана 32. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева", број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 05.04.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

Овом одлуком уређују се
накнаде за
коришћење јавних добара, и то: накнаде за коришћење
јавних путева, утврђује се обвезник плаћања,
основица, висина, начин утврђивања и плаћања,
припадност прихода од накнаде, као и друга питања
од значаја за утврђивање и плаћање накнада за
коришћење јавних добара.
Члан 2.
Овом одлуком уређују се накнаде за
коришћење јавних путева, и то :
1. накнада за ванредни превоз,
2.накнада за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за обавештавање
или
оглашавање поред јавног пута, односно на другом
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земљишту које користи управљач јавног пута, у
складу са прописима;
3. накнада за коришћење делова путног
земљишта јавног пута и другог земљишта које
користи управљач јавног пута;
4. накнада за постављање водовода,
канализације, електричних водова, електронске
комуникационе мреже и сл. на јавном путу.
1. Накнада за ванредни превоз
Члан 3.

Обвезник накнаде за ванредни превоз је лице
коме је издата дoзвoла зa oбaвљaњe вaнрeднoг
прeвoзa.
Члан 4.

Основица накнаде за ванредни превоз
(прeкoрaчење највеће дoзвoљeне дужине, ширине,
висине возила изражене у метрима, прекорачење
највеће дoзвoљeне укупне мaсе возила (збир масе
возила и масе терета на возилу), односно прекорачење
највећег дoзвoљeнoг oсoвинскoг oптeрeћeња вoзила
(збир масе возила и масе терета на возилу) је дужина
рeлaциje изражена у километрима (km) коју возило
прелази, сa или бeз тeрeтa.
Члан 5.

Висина накнаде за ванредни превоз у
зависности од прекорачења највеће дозвољене
димензије возила (дужине, ширине, односно висине),
прекорачење највеће укупне масе возила и скупа
возила, прекорачења највећег дозвољеног осовинског
оптерећења возила или скупа возила за једноструке,
двоструке, троструке, односно четвороструке осовине,
износи:
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Табела 1 - Висина накнаде за ванредни превоз за
прeкoрaчeњe највеће дoзвoљeне димeнзиje
1.

Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe дужинe вoзилa, aкo вoзилo прaзнo или сa тeрeтoм
прeлaзи дoзвoљeну дужину

динара/km

1)

дo 20% (вучнo вoзило. сa прикoлицом. дo 21,6 m; тeгљaч сa пoлупприколицом. дo 19,8
m)
прeкo 20%

10,00

2)

20,00

2.

Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe ширинe вoзилa oд 2,55 мeтaрa, aкo вoзилo прaзнo
или сa тeрeтoм имa слeдeћу ширину:

1)

oд 2.55 дo 3,00 m

10,00

2)

oд 3,01 дo 4,00 m

20,00

3)

прeкo 4,00 m

40,00

3.
1)

Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe висинe oд 4,00 мeтaрa, aкo вoзилo прaзнo или сa
тeрeтoм имa слeдeћу висину:
oд 4,01 дo 4,50 m

10,00

2)

прeкo 4,50 m

20,00

Табела 2- Висина накнаде за прекорачење највеће укупне
масе возила и скупа возила изнад 40 t , односно изнад 44 t
Прекорачење
>40 t (44t)

Накнада
дин/km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

5,40
6,30
8,10
10,80
14,40
18,90
23,40
29,70
36,00
43,20
51,30
60,30
70,20
81,00
91,80
103,50
116,10
129,60
144,00
159,30
175,50
191,70
208,80
226,80
246,60
265,50
286,20
307,80

Прекорачењ
е
>40 t (44t)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Накнада
дин/km
653,68
684,57
717,16
749,76
783,22
817,53
851,85
887,88
923,91
961,65
1.000,25
1.038,00
1077,46
1116,92
1.158,10
1.199,28
1.242,17
1.285,06
1.328,81
1.373,42
1.418,03
1.464,35
1.511,53
1.558,72
1.606,76
1.655,65
1.705,41
1.756,02

Прекорачење
>40 t (44t)
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Накнада
дин/km
2.478,74
2.540,31
2.602,76
2.666,10
2.729,43
2793,64
2.858,73
2.924,70
2.991,55
3.059,28
3.127,89
3.196,50
3.266,87
3.337,24
3.408,49
3.480,61
3.552,74
3.626,63
3.700,52
3.776,16
3.851,81
3.928,34
4.005,74
4.084,03
4.162,31
4.242,36
4.322,40
4.403,33

Прекорачењ
е
>40 t (44t)
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Накнада
дин/km
5.525,71
5.617,19
5.710,42
5.802,78
5.896,90
5.991,90
6.086,90
6.183,65
6.280,41
6.378,05
6.476,56
6.575,08
6.675,36
6.776,51
6.877,67
6.979,70
7.082,62
7186,41
7291,08
7.395,76
7.502,19
7.608,62
7.715,93
7.824,13
7.933,20
8.043,15
8.151,34
8.264,81
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

329,40
351,90
375,30
400,50
424,80
450,90
477,90
504,90
533,70
562,50
592,20
622,80

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

1.806,63
1.858,96
1.911,29
1.964,48
2.018,52
2.073,43
2.129,19
2.184,95
2.242,42
2.299,90
2.358,23
2.418,05
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4.485,13
4.567,81
4.651,38
4.734,94
4.820,26
4.905,58
4.991,78
5.078,87
5.166,83
5.255,67
5.344,51
5.435,11

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

8376,52
8.489,99
8.603,46
8.716,93
8.832,16
8.948,27
9.064,38
9.182,24
9.300,11
9.418,86
9.538,49
9.675,70

Напомене:
-

За прекорачења већа од 160,00 t обрачунава се 9675,70
дин/km + 100 дин/km за сваку следећу тону.

-

За прекорачење укупне масе возила или скупа возила, чије се вредности
завршавају до
≤0,5 t, обрачунавају се за мању целу вредност, а
прекорачења укупне масе чије се вредности завршавају
изнад 0,5 t, обрачунавају се за већу целу вредност.

Табела 3 - Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења
возила или скупа возила за једноструке осовине
Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

Прекораче
ње
тона

Накнада
дин/km

Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

0,1

11,88

2,6

94,30

5,1

313,34

7,6

672,71

0,2

13,37

2,7

100,24

5,2

325,22

7,7

690,53

0,3

14,11

2,8

106,18

5,3

337,10

7,8

707,60

0,4

16,34

2,9

112,86

5,4

348,98

7,9

725,42

0,5

17,82

3

119,54

5,5

361,60

8

743,24

0,6

19,31

3,1

126,97

5,6

374,22

8,1

761,81

0,7

20,79

3,2

133,65

5,7

386,840

8,2

779,63

0,8

22,28

3,3

141,08

5,8

400,21

8,3

798,19

0,9

24,50

3,4

149,24

5,9

413,570

8,4

817,49

1

26,73

3,5

156,67

6

426,94

8,5

836,80

1,1

28,96

3,6

164,84

6,1

440,300

8,6

855,36

1,2

31,93

3,7

173,00

6,2

454,41

8,7

875,41

1,3

34,90

3,8

181,91

6,3

468,52

8,8

894,71

1,4

38,61

3,9

190,82

6,4

482,63

8,9

914,76

1,5

41,58

4

198,25

6,5

497,48

9

934,81

1,6

45,29

4,1

208,64

6,6

512,33

9,1

955,60

1,7

49,00

4,2

218,30

6,7

527,18

9,2

976,39

1,8

53,46

4,3

227,95

6,8

542,77

9,3

997,18

1,9

57,92

4,4

237,60

6,9

558,36

9,4

1.017,97

2

62,37

4,5

247,00

7

573,95

9,5

1.039,50

2,1

66,83

4,6

258,39

7,1

589,55

9,6

1.061,03

2,2

72,02

4,7

268,79

7,2

605,88

9,7

1.082,57
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2,3

77,22

4,8

279,92

7,3

622,22

9,8

1.104,84

2,4

82,42

4,9

291,06

7,4

639,29

9,9

1.127,12

2,5

88,36

5

302,20

7,5

655,63

10

1.149,39

Напомене:
1. За прекорачења већа од 10,00 t обрачунава се 1149,39 дин/km + 20 дин/km за сваку следећу 0,1
тону.
2. Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или скупа возила за
једноструке осовине, обрачунава се према формули:
Пјо = Сјо – Дјо
при чему се од стварног осовинског оптерећења сваке осовине (Сјо) одузме дозвољено оптерећење (Дјо), и
добијена вредност прекорачења (Пјо) помножи са дужином пређеног пута (km).
3. Добијена прекорачења осовинског оптерећења, чије се вредности завршавају до ≤0,05 t,
обрачунавају се за мању целу вредност, а прекорачења осовинског оптерећења чије се
вредности завршавају изнад 0,05 t, обрачунавају се за већу целу вредност.
Табела 4 - Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења
возила или скупа возила за двоструке осовине
Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

0,1

16.34

2,6

129.66

5,1

430.84

7,6

924.97

0,2

18.38

2,7

137.83

5,2

447.84

7,7

949.47

0,3

19.39

2,8

145.99

5,3

463.54

7,8

972.95

0,4

22.46

2,9

155.18

5,4

479.84

7,9

997.46

0,5

24.50

3

164.37

5,5

497.20

8

1.021.96

0,6

26.54

3,1

174.58

5,6

514.55

8,1

1.047.48

0,7

28.58

3,2

183.77

5,7

531.91

8,2

1.071.98

0,8

30.63

3,3

193.98

5,8

550.28

8,3

1.097.50

0,9

33.69

3,4

205.21

5,9

568.36

8,4

1.124.05

1

36.75

3,5

215.42

6

587.04

8,5

1.150.60

1,1

39.82

3,6

226.65

6,1

605.42

8,6

1.176.12

1,2

43.90

3,7

237.88

6,2

624.81

8,7

1.203.68

1,3

47.98

3,8

250.13

6,3

644.21

8,8

1.230.23

1,4

53.08

3,9

262.38

6,4

663.61

8,9

1.257.79

1,5

57.17

4

272.59

6,5

684.03

9

1.285.36

1,6

62.28

4,1

286.88

6,6

704.45

9,1

1.313.95

1,7

67.38

4,2

300.15

6,7

724.86

9,2

1.342.53

1,8

73.51

4,3

313.43

6,8

746.31

9,3

1.371.12

1,9

79.63

4,4

326.70

6,9

767.74

9,4

1.399.70

2

85.76

4,5

340.99

7

789.18

9,5

1.429.31

2,1

91.88

4,6

355.29

7,1

810.62

9,6

1.458.92

2,2

99.03

4,7

369.58

7,2

833.08

9,7

1.488.53

2,3

106.18

4,8

384.89

7,3

855.55

9,8

1.519.15

2,4

113.32

4,9

400.21

7,4

879.03

9,9

1.548.78

2,5

121.49

5

415.52

7,5

901.49

10

1.580.41
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Табела 5 - Висина накнада за прекорачење највећег дозвољеног совинског оптерећења возила
или скупа возила за троструке осовине
Накнада
дин/km

Прекорачење
тона

Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

0,1

19.68

2,6

156.25

5,1

519.20

7,6

1.114.68

0,2

22.15

2,7

167.89

5,2

538.89

7,7

1.144.19

0,3

23.37

2,8

175.94

5,3

558.57

7,8

1.172.49

0,4

27.10

2,9

187.00

5,4

578.24

7,9

1.202.02

0,5

29.85

3

198.08

5,5

599.17

8

1.231.54

0,6

31.98

3,1

210.38

5,6

620.08

8,1

1.262.32

0,7

34.82

3,2

221.46

5,7

640.99

8,2

1.291.83

0,8

36.91

3,3

243.70

5,8

663.19

8,3

1.322.60

0,9

40.60

3,4

247.29

5,9

685.28

8,4

1.354.58

1

44.29

3,5

259.59

6

707.44

8,5

1.386.58

1,1

47.98

3,6

273.14

6,1

729.58

8,6

1.417.33

1,2

52.90

3,7

286.66

6,2

752.96

8,7

1.450.55

1,3

57.83

3,8

301.42

6,3

776.34

8,8

1.482.53

1,4

63.98

3,9

316.18

6,4

799.72

8,9

1.515.76

1,5

68.89

4

328.50

6,5

824.32

9

1.548.98

1,6

75.05

4,1

345.72

6,6

848.91

9,1

1.583.43

1,7

81.20

4,2

361.72

6,7

873.54

9,2

1.617.88

1,8

88.52

4,3

377.71

6,8

899.37

9,3

1.652.33

1,9

95.96

4,4

393.70

6,9

925.20

9,4

1.686.77

2

103.35

4,5

410.92

7

951.04

9,5

1.722.45

2,1

110.73

4,6

428.15

7,1

976.87

9,6

1.758.12

2,2

119.34

4,7

445.39

7,2

1.003.94

9,7

1.793.80

2,3

127.95

4,8

463.83

7,3

1.031.00

9,8

1.830.72

2,4

136.56

4,9

482.28

7,4

1.059.30

9,9

1.867.64

2,5

146.41

5

500.75

7,5

1.086.38

10

1.904.54

Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

Табела 6 - Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења
возила или скупа возила за четвороструке осовине
Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

Прекорачење
тона

Накнада
дин/km

0,1

22.48

2,6

178.42

5,1

592.84

7,6

1.272.77

0,2

25.27

2,7

189.65

5,2

615.32

7,7

1.306.48

0,3

26.69

2,8

200.89

5,3

637.80

7,8

1.338.78

0,4

30.29

2,9

213.53

5,4

660.27

7,9

1.372.49

0,5

33.71

3

226.17

5,5

684.15

8

1.406.21

0,6

36.53

3,1

240.23

5,6

708.02

8,1

1.441.34

0,7

39.33

3,2

252.86

5,7

731.90

8,2

1.475.06

0,8

42.15

3,3

266.92

5,8

757.19

8,3

1.510.15

0,9

46.35

3,4

282.36

5,9

782.47

8,4

1.546.69

1

50.57

3,5

296.12

6

807.77

8,5

1.583.22

1,1

54.79

3,6

313.88

6,1

833.05

8,6

1.618.34
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1,2

60.39

3,7

327.31

6,2

859.74

8,7

1.656.27

1,3

66.03

3,8

344.17

6,3

886.425

8,8

1.698.79

1,4

73.05

3,9

361.03

6,4

913.11

8,9

1.730.73

1,5

78.67

4

375.09

6,5

941.23

9

1.768.66

1,6

85.68

4,1

394.75

6,6

969.33

9,1

1.807.99

1,7

92.71

4,2

413.02

6,7

997.42

9,2

1.847.27

1,8

101.41

4,3

431.28

6,8

1.026.92

9,3

1.886.66

1,9

109.58

4,4

449.54

6,9

1.056.41

9,4

1.925.99

2

118.00

4,5

521.93

7

1085.91

9,5

1.966.73

2,1

126.42

4,6

488.87

7,1

1.115.41

9,6

2.007.49

2,2

136.26

4,7

508.55

7,2

1.146.32

9,7

2.048.20

2,3

146.10

4,8

529.61

7,3

1.177.24

9,8

2.090.36

2,4

155.96

4,9

550.59

7,4

1.209.54

9,9

2.132.51

2,5

167.18

5

571.76

7,5

1.240.45

10

2.174.65

Напомене:
- Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или
скупа возила за двоструке, троструке и вишеструке осовине, обрачунава
се према формули:
Пво = Сво - Дво / Бо
при чему се од стварног осовинског оптерећења двоструке, троструке и
вишеструке осовине (Сво) одузме дозвољено осовинско оптерећење (Дво) и
подели са бројем осовина (Бо), и добијена вредност прекорачења (Пво)
помножи са дужином пређеног пута (km).
Добијена прекорачења осовинског оптерећења, чије се вредности
завршавају до ≤0,05 t, обрачунавају се за мању целу вредност, а
прекорачења осовинског оптерећења чије се вредности завршавају
изнад 0,05 t, обрачунавају се за већу целу вредност.
Збир очитаних накнада за осовине или скупове осовина, чини
накнаду за прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења.
Укупна накнада рачуна се тако, да се накнада за појединачно
прекорачење (дин/km) помножи са удаљеношћу (км) од места
поласка до места доласка ванредног превоза.
Ако возило или скуп возила са или без терета, прекорачује више
вредности, укупна накнада се израчунава, тако што се накнаде за
свако појединачно прекорачење (дин/km) саберу и помноже са
удаљеношћу (km) од места поласка до места доласка ванредног
превоза.
Приликом рачунања укупно пређених километара ванредног
превоза, сваки започети километар узима се као пуни километар.

Табела 7 - Висина накнаде за возила или прикључна возила за која се издаје временска
дозвола
Врста
годишњи износ у динарима
накнаде
Накнада за возила или прикључна возила
55.000
за која се издаје временска дозвола
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Члан 6.

Прекорачење
највећег
дoзвoљeнoг
oсoвинскoг oптeрeћeња вoзила се утврђује као разлика
стварног осовинског оптерећења и дозвољеног
осовинског оптерећења. Прекорачење за двоструке,
троструке и вишеструке осовине, обрачунава се као
количник разлике стварног осовинског оптерећења
двоструке, троструке и вишеструке осовине и
дозвољеног осовинског оптерећења и броја осовина.
Највећа дозвољена дужина, ширина, висина
возила, односно највеће осовинско оптерећење је
највећа дозвољена дужина, ширина, висина возила,
односно највеће осовинско оптерећење у складу са
прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на
путевима.
Члан 7.

Накнаду за ванредни превоз утврђује
управљач општинских путева и улица за вoзилo сa
или бeз тeрeтa решењем у року од осам дана од дана
подношења захтева.
Кaдa вoзилo, сa или бeз тeрeтa прeкoрaчуje
дoзвoљeну дужину, ширину и висину нa вишe мeстa
накнада се утврђује зa свaку врсту прeкoрaчeњa
пoсeбнo, и то за сaмo нajвeћу димeнзиjу из свaкoг
прeкoрaчeњa применом висине накнаде, прописане у
Табели 1. ове одлуке.
Уколико вoзилo, сa или бeз тeрeтa,
прeкoрaчуje вишe димeнзиja, укупнa нaкнaдa
прeдстaвљa збир нaкнaдa зa прeкoрaчeњa пo
пojeдиним димeнзиjaмa.
Укупaн изнoс нaкнaдe зa прeкoрaчeњe
нajвeћих дoзвoљeних димeнзиja вoзилa oбрaчунaвa сe
као производ збира jeдиничних нaкнaдa зa дужину,
ширину, висину (din/km) и дужине рeлaциje d
изражене у километрима (km).
Накнада за прекорачење укупне масе возила
или скупа возила изнад 40t, односно када је законом
прописана мања дозвољена укупна маса возила или
скупа возила и 44t за троосовинско моторно возило са
двоосовинском или троосовинском полуприколицом
када се превози 40-стопни ISO контејнер као
комбинована превозна операција, обрачунава се као
производ висине накнада прописаних овом oдлуком и
дужине пређене релације. За прекорачења већа од 160
t, висина накнаде из Табеле 2. увећава се за 100
динара/km за сваку следећу тону.
Накнада за прекорачење дозвољеног
осовинског оптерећења обрачунава се за вoзилo сa или
бeз прикључнoг вoзилa нa jeднoj или вишe
jeднoструких oсoвинa, или нa двoструкoj, трoструкoj
или вишeструкoj oсoвини које прeкoрaчуje дoзвoљeнo
oсoвинскo oптeрeћeњe, множењем висине накнаде
прописане у Табелама од 3. до 6. ове одлуке за
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утврђено прекорачење са дужином пређеног пута
изражене у километрима (km).
За превозе који се врше по једној дозволи за
више идентичних превоза, накнада се обрачунава тако
што се накнада за појединачни превоз множи са
бројем одобрених превоза.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа
се пре отпочињања ванредног превоза. За возила или
прикључна возила за која се издаје временска дозвола
утврђује се годишња накнада, чија је висина
прописана у Табели 7. ове одлуке.
2. Накнада за постављање рекламних
табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање
или оглашавање поред јавног пута, односно на
другом земљишту које користи управљач јавног
пута, у складу са прописима
Члан 8.

Обвезник накнаде за постављање средстава за
оглашавање поред општинског пута, односно на
улицама и општинским путевима, односно на другом
земљишту које користи управљач улице или
општинског пута (у даљем тексту: накнада за
постављање рекламних табли поред општинског пута)
је лице које је поставило средство за оглашавање.
Члан 9.

Основица накнаде за постављање рекламних
табли поред општинског пута је укупна површина
свих страна за оглашавање постављене табле
изражена у метрима квадратним (m2).
Члан10.

Висина накнаде за постављање рекламних
табли поред општинског пута , прописана је у Табели
8. ове одлуке.
Табела 8. Висина накнадe за постављање
средстава за oглашавање поред општинског пута,
односно на улицама и општинским путевима,
односно на другом
земљишту које користи
управљач улице или општинског пута,у складу са
прописима
За
постављање
средстава
за Висина
дневне
оглашавање
поред
општинских накнаде у динарима
путева, односно улица, односно на
другом земљишту које користи
управљач улице или општинског
пута
дневно/м2

17,00

Члан11.

Накнаду за постављање рекламних табли на
општинском путу утврђује управљач општинског
пута и улице, уговором, а плаћање се врши у 12
једнаких месечних рата до 15. у месецу, за претходни
месец.
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Члан 16.

3.Накнада за коришћење делова путног
земљишта јавног пута и другог земљишта које
користи управљач јавног пута
Члан 12.

Обвезник накнаде за коришћење делова
путног земљишта јавног пута и другог земљишта које
користи управљач јавног пута (у даљем тексту:
накнада за коришћење делова путног земљишта), а
које је у општој употреби је корисник тог земљишта.
Члан 13.

Основица накнаде за коришћење делова
путног земљишта је метар квадратни (m²) путног
земљишта у зависности од значаја пута, а које
обвезник накнаде користи за приступ и изградњу
објеката, осим домаћинства.
Члан 14.

Висина накнаде за коришћење делова путног
земљишта општинског пута и улице и другог
земљишта које користи управљач општинског пута и
улице, прописана је у Табели 9. ове одлуке.
Табела 9. Износ накнаде за коришћење
делова путног земљишта општинског пута и улице
и другог земљишта које користи управљач
општинског пута и улице
Површина
коришћеног
путног
земљишта

Износ накнаде (динара/m² коришћеног
путног земљишта)
Општинс Улица којом се Улица којом
ки пут
креће
јавни се не креће
градски превоз јавни градски
превоз

1

дo 50 m²

1.000,00

400,00

2

51 – 250 600,00
m²

1.000,00

600,00

240,00

3

251
– 300,00
500 m²

300,00

120,00

4

преко
500 m²

150,00

60,00

150,00

Члан 15.

Накнада за коришћење делова путног
земљишта општинског пута утврђује се решењем
управљача општинског пута и улице.
Накнада се плаћа у 12 једнаких месечних
рата, до 15. у месецу, за претходни месец.
4. Накнада за постављање водовода,
канализације, електричних водова, електронске
комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Обвезник накнаде за постављање водовода,
канализације, електричних водова, електронске
комуникационе мреже и сл. на јавном путу и у
заштитном појасу јавног пута (у даљем тексту:
накнада за постављање инсталација) је лице које
користи јавни пут за постављање инсталација.
Члан 17.

Основица накнаде за постављање инсталација
је дужина постављених инсталација изражена у
метрима (m).
Члан 18.

Висина накнаде за постављање инсталација у
зависности од пречника (ширине) и врсте инсталација
на општинском путу и улици прописана је у Табели
10. ове одлуке.
Табела 10 - Износ накнаде за постављање
водовода, канализације, електричних водова,
електронске комуникационе мреже и сл. на
општинском путу и улици
Инсталације

износ накнаде у динарима по метру
постављених инсталација пречника
до 0,01 метара*

оптички каблови

50,00 дин/м

електро и гасне

30,00 дин/м

водовод и
канализација

20,00 дин/м

*За постављање инсталација поред, испод
или изнад (укрштај) општинског пута и улице плаћа се
накнада зависно од врсте инсталације, по метру
постављених инсталација пречника (или ширине) до
0,01 метара, за инсталације већег пречника накнада се
линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или
ширине).
Члан 19.

Накнаду за постављање инсталација утврђује
управљач
јавног пута, приликом закључивања
уговора са обвезником накнаде.
Накнада за постављање инсталација на
општинском путу или улици утврђује се решењем
управљача општинског пута и улице.
Накнада из става 1. овог члана плаћа се у
роковима утврђеним уговором, односно решењем.
Члан 20.

Приходи од накнада из члана 2. ове одлуке
остварених на општинском путу и улици припадају и
уплаћују се на рачун управљача општинских путева и
улица, ЈП „Урбанизам“ Панчево.
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Члан 21.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да
важи Одлука о висини накнаде за коришћење улица,
општинских и некатегорисаних путева на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр.
3/14).
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Члан 22.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС” бр. 129/07,83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 29.став 2.
тачка 3. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама („Сл.гласник РС“ број 88/11, 15/16 и
104/16), члана 3. тачка 5. Закона о комуналним
делатностима („Сл.гласник РС“ број 88/11 и 104/16) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 05.04.2019. године, донела је

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ КОНЦЕСИОНОГ
АКТА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ ДОМАЋЕГ ЛИНИЈСКОГ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА И ИЗГРАДЊУ НОВЕ
АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ
Члан 1.

Усваја се Концесиони акт за поверавање
обављања делатности домаћег линијског превоза
путника на територији града Панчева и изградњу нове
аутобуске станице, на који је дато мишљење Комисије
за јавно-приватно партнерство Владе Републике
Србије број 9/2019 од 15.03.2019.године да се
предметни пројекат може реализовати у форми јавноприватног партнерства са елементима концесије.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева".

На основу чланова 32. 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
39. и 98. став 1. Статута града Панчева (“Службени
лист града Панчева” број 25/15-пречишћен текст и
12/16), члана 99. став 10. и 12. и члана 100. став 1 тачка
4. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'' број 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014 и 83/18) и члана 12. Уредбе о условима,
начину и поступку под којима се грађевинско
земљиште у јавној својини може отуђити или дати у
закуп по цени мањој од тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде, као и услове, начин и
поступак размене непокретности („Сл. гласник РС’’
број 61/15, 88/15, 46/17 и 30/18), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 05.04.2019.
године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Елабората о оправданости
отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта - катастарске парцеле број
9416/25 К.О. Панчево, непосредном
погодбом, без накнаде, друштву „ZF
Serbia d.o.o. Pančevo“ и прихватању
текста Нацрта уговора о отуђењу
неизграђеног грађевинског земљишта катастарске парцеле број 9416/25 К.О.
Панчево
I
Скупштина града Панчева усваја Елаборат о
оправданости отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта - катастарске парцеле број 9416/25 К.О.
Панчево, непосредном погодбом без накнаде,
друштву „ZF Serbia d.o.o. Pančevo“.
II
Скупштина града Панчева прихвата текст
Нацрта уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта - катастарске парцеле број 9416/25 К.О.
Панчево
III
Ову одлуку са Елаборатом из тачке I и
Нацртом уговора из тачке II, путем Градскoг
правобранилаштва града Панчева доставити, Влади

Страна 43- Број 08

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Републике Србије ради добијања претходне
сагласности за отуђење неизграђеног грађевинског
земљишта без накнаде.
IV
Oдлука са Елаборатом из тачке I ступа на
снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном
листу града Панчева”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

05. Април 2019. године

ГРАД ПАНЧЕВО

ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ
ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 9416/25 К.О. ПАНЧЕВО,
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ,
ДРУШТВУ ZF SERBIA D.O.O. PANČEVO

ПАНЧЕВО, март 2019. године
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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Немачка компанија „ZF Friedrichshafen AG’’ (скраћен назив: ZF) је 18. фебруара 2019.
године упутила Градоначелнику града Панчева „Необавезујуће писмо о намерама ка Граду
Панчеву у вези са процедуром за прибављање земљишта без накнаде - с фокусом на фазу 2 ZF
инвестиције и субвенција за отуђење земљишта од 9,2 hа''.

Компанија „ZF Friedrichshafen AG’’ са седиштем у Фридрисхафену је мултинационална
компанија која обухвата око 230 производних локација у 40 земаља и запошљава око 146.000
радника. ZF је светски лидер у производњи делова и система за аутомобилску индустрију,
бродоградњу, железницу, као и електронике за белу технику, грађевинске машине и процесну
опрему. У аутомобилској индустрији, глобални је лидер у технологији погона и шасија, као и
активној и пасивној сигурносној технологији, а нарочито је познат по производњи система
трансмисије, управљања и кочења.
ZF је започео реализацију инвестиционог пројекта у Панчеву 2018. године, када је
започета фаза 1 инвестиције. На основу планиране висине улагања, отварања више од 500
радних места повезаних са инвестиционим пројектом и других параметара, Влада Републике
Србије је донела Закључак 05 број: 351-4775/2018 од 24. маја 2018. године којим је утврђено
да је пројекат изградње фабрике за производњу компоненти из области аутомобилске
индустрије на територији индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву инвеститора „ZF
Friedrichshafen AG’’, пројекат од значаја за Републику Србију.
Компанија ZF је у Агенцији за привредне регистре (АПР) 2. марта 2018. године
регистровала привредно друштво „ZF Е-Мobility SRB d.o.o. Beograd’’ са седиштем у Новом
Београду, а 17.08.2018. године, у регистар привредних субјекта АПР-а регистровала промену
пословног имена у ZF Serbia d.o.o. Beograd. Након завршетка изградње објекта фазе 1,
15.03.2019. године седиште фирме je пренето у Панчево, на адресу Улица 7. нова број 7 у
Северној индустријско-пословно-производној зони, када је регистрована и промена пословног
имена у ZF Serbia d.o.o. Pančevo.
У достављеном Писму о намерама је наведено да је позитивна пословна перспектива
као и посвећеност и брзина у сарадњи свих укључених страна из Србије довела до тога да
компанија ZF реализацију фазе 2 инвестиционог пројекта планира да започне много раније
него што је првобитно планирано, као и да очекује субвенције у поступку отуђења
грађевинског земљишта површине 9,2 hа у Северној пословно-индустријској зони, поред
парцеле од 10,8 hа отуђене у оквиру реализације фазе 1 инвестиције. Поред Писма о намерама,
достављен је и документ ''Incentive application Pancevo – phase 2 only'' у коме су дати
детаљнији подаци о висини и врсти улагања по годинама, планираној динамици запошљавања
у периоду 2020-2022, планираним издацима за зараде запослених са утврђеним растом зарада
и др.
Планирани период реализације фазе 2 инвестиције је 2019-2021. година, а ова фаза
обухвата проширење постојећег производног погона као и успостављање Техничког (развојноистраживачког) центра, а како је наведено, достављено писмо о намерама односи се само на
изградњу производног погона. Фазом 2 би се извршило проширење обима производње из фазе
1, a производни програм обухватао би производњу мотора на електро погон и производњу
компоненти за “Е-Мobility” програм.
У Писму о намерама дат је прелиминарни обим фазе 2 са следећим карактеристикама:
- Прибављање грађевинског земљишта површине 9,2 hа, поред већ отуђених 10,8 hа
- Проширење производног објекта фазе 1 изградњом додатних 29.500 m2 површине
3

- Изградња објекта Развојно-истраживачког центра површине 5.000 m2
- Укупна вредност инвестиције - 60 милиона евра (у периоду 2019-2022.)
- Запошљавање додатних 460 радника, према динамици приказаној у табели:
Индикативна и прелиминарна динамика запошљавања
новозапослених

2020

2021

2022

Директних

160

50

70

од тога неквалификованих

128

40

56

од тога квалификованих

32

10

14

индиректних

100

50

30

Имплементација и развој фазе 2 инвестиционог пројекта компаније ZF која обухвата
изградњу производног објекта (проширење постојећег објекта са додатних 29.500 m2) и
изградњу Развојно-истраживачког центра у Панчеву, допринела би отварању минимум 460
нових радних места, што са фазом 1 кумулативно износи минимум 1.000 радних места, а што
ову инвестицију чини значајном за Панчево, Јужнобанатски регион и Србију.
У циљу реализације фазе 2 инвестицоног пројекта компаније ZF на катастарској
парцели број 9416/25 К.О. Панчево, Градоначелник града Панчева је Решењем Број II-06-0202/2019-107 од 26.02.2019. године формирао Тим за израду Елабората о оправданости отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта - катастарске парцеле број 9416/25 К.О. Панчево, без
накнаде, друштву „ZF Serbia d.o.o.“ Елаборат је урађен у складу са чланом 12. Уредбе о
условима, начину и поступку под којим се грађевинско земљиште у јавној својини може
отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без
накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Сл. гласник РС’’ број 61/15,
88/15, 46/17 и 30/18).
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Vlasništvo ZF. Samo za vladinu upotrebu.
Pre bilo kog objavljivanja potrebno je pribaviti odobrenje ZF.

/logo ZF/
E-Mobility

-Sachs-

Saša Pavlov,
Gradonačelnik Grada Pančeva
26000 Pančevo
Republika Srbija

Neobavezujuće pismo o namerama ka Gradu Pančevu u vezi sa procedurom za pribavljanje
zemljišta bez naknade – s fokusom na fazu 2 ZF investicije i subvencija za otuđenje zemljšta od
9,2ha
Poštovani g. Pavlov,
Zadovoljstvo mi je da vas obavestim da nas je pozitivna poslovna perspektiva kao i posvećenost i brzina u
saradnji svih uključenih strana iz Srbije dovela u situaciju da planiramo da krenemo u relizaciju faze 2 našeg
investicionog projekta mnogo ranije no što smo očekivali.
Mi već planiramo početak faze 2 - proširenje našeg proizvodnog pogona u 2019. g. Kako bismo osigurali
vremensku dinamiku ove druge faze izgradnje, upućujemo Vam ovim putem pismo o namerama radi dodele
subvencija u postupku otuđenja zemjišta tj. preostalih 9.2 ha od ukupno 20 ha zemljišta.
Kako je i precizirano na našem sastanku od 5.12.2018.g ovo Pismo o namerama bazira se na ukupnoj
aplikaciji za subvencije za naš investicioni projekat koji smo podneli RAS, ali je usmereno na proširenje na
drugu fazu.
Na str. 2 izneti su trenutni planovi ZF za Fazu 2 čija je realizacija pomerena unapred, za period 2019-2021.
Faza 2 obuhvata proširenje postojećeg proizvodnog pogona, kao i uspostavljanje Tehničkog centra. Za
potrebe ovog Pisma o namerama, fokus ostaje samo na proizvodnom pogonu.
Veoma smo zahvalni vama i vašem timu za dobru dosadašnju podršku i unapred se radujemo vašem
odgovoru.
Želimo na kraju da ponovo potvrdimo da ovo pismo samo potvrđuje sadržaj naših dosadašnjih pregovora i da
pravno predstavlja neobavezuuću izjavu o namerama ZF.
Srdačan pozdrav,

Gotfrid Zihler

Milan Grujić

Finansijski rukovodilac E- Mobiliti divizije

Direktor ZF Serbia d.o.o.

/kontakt podaci firme i upravnog odbora/
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Vlasništvo ZF. Samo za vladinu upotrebu.
Pre bilo kog objavljivanja potrebno je pribaviti odobrenje ZF.

Str. 2/3. 7.02.2019.

PRELIMINARNI OBIM FAZE 2 PREDUZEĆA ZF SRBIJA
Veliina parcele
Dodatnih 9,2 ha zemljišta pored već otuđenih 10,8ha.
Izgradnja faze 1 i dodatni potencijali/ druge ZF jedinice
Faza 2 sastoji se od 2 objekta naznačena kao 2.1 i 2.2 na šematskom prikazu u nastavku.
1 proširenje faze 1 fabrike obuhvata dodatnih 29.500m2 površine
1 razvojno-istraživački objekat površine 5.000m2
Dok će proširenje fabričkog postrojenja biti povezano sa Fazom 1, Istraživačko-razvojni centar će biti smešten
u izdvojenom objektu.

/kontakt podaci firme i upravnog odbora/

Vlasništvo ZF. Samo za vladinu upotrebu.
Pre bilo kog objavljivanja potrebno je pribaviti dodobrenje ZF.
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Strana 3/3 07.02.2019.
Proizvodi
Faza 2- 2019-2022
Motori na elektro pogon za E-mobiliti program
Komponente za E-mobiliti program

Investicija
Faza 2 – 2019-22- ukupno
2019-2022: Ukupna investicija do 60 miliona EUR

Zaposleni i primanja
Faza 2 predviđa zapošljavanje dodatnih 460 novozaposlenih od trenutka finalizacije pa do 2020, kako je i
predviđeno otvaranjem novih radnih mesta.
Njihovo zapošljavanje će se odvijati dinamikom prikazanom u donjoj tabeli, i u skladu sa brojem zaposlenih
potrebnih za realizaciju subvencija za preostalih 9.2 ha zemljišta.

Indikativna i preliminarna dinamika novozaposlenih (uobičajenih 20% kvalifikovane
radne snage se podrazumeva)
novozaposlenih
2020
2021
2022
Direktnih
160
50
70
od toga nekvalifikovanih
128
40
56
od toga kvalifikovanih
32
10
14
Indirektnih
100
50
30
Indikativna i preliminarna procena mesečnih primanja za celu operaciju (uobičajenih
4% rasta se podrazumeva)
U hiljadama EUR
2020
2021
2022
Direktni nekvalifikovani
69
23
33
Direktni kvalifikovani
23
7
11
Indirektni
124
64
40
Ukupno
216
94
84
Indikativna i preliminarna procena godišnjih primanja za celu operaciju
U hiljadama EUR
2020
2021
2022
Direktni, nekvalifikovani
Direktni kvalifikovani
Indirektni
Ukupno

833
272
1.486
2.590

271
88
773
1.132

/kontakt podaci firme i upravnog odbora/
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394
129
482
1.005

2. ПРОФИЛ ГРАДА ПАНЧЕВА
2.1. Географски положај
Град Панчево се налази се на 18 km североисточно од Београда, на ушћу Тамиша у
Дунав и обухвата површину од 756 km². Панчево је један од највећих градова Војводине и
административни центар Јужнобанатског округа. Граничи се на северу са општинама Опово и
Ковачица, на североистоку са општином Алибунар, на истоку са општином Ковин и на југу и
западу са градом Београдом. Јужну и западну границу чине реке Тамиш и Дунав.
На основу критеријума утврђених Уредбом о номенклатури статистичких
територијалних јединица, Јужнобанатски управни округ је један од седам обласних нивоа
НСТЈ3 у региону Војводине, а по степену развијености према Уредби о утврђивању
јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину,
Панчево припада првој групи по степену развијености који је изнад републичког просека.
Координате града Панчева су:
- северна географска ширина 44° 54'
- источна географска дужина 20° 40'
- надморска висина 77м.

Површина
(km²)
Панчево
Јужно-банатски
округ
Србија

756
4.246
88.499

Удео у укупној површини
(%)
Панчева Округа Србије
100
17,80
0,85
/
100
4,80
/

/

100

*Број
становника

Густина
насељености

120.361
281.203

159
66

7.020.858

79

Извор: Републички Завод за статистику: Региони, градови и општине. *процена стања 30.06.2017. године
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Удаљеност Панчева од главних градова Европе (km):

Атина
Амстердам
Беч
Брисел
Будимпешта
Букурешт
Варшава
Истанбул
Лондон
Мадрид

1.297
1.857
677
1.747
427
647
1.097
1.017
2.067
2.687

Минхен
Париз
Подгорица
Праг
Рим
Сарајево
Софија
Цирих
Штокхолм
Загреб

876
1.847
436
977
1.417
312
427
1.417
2.407
412

Мрежу насеља у Панчеву чине 10 насеља (од чега 3 градска и 7 осталих насеља) са просечном
величином од 75,5 km², а територијa града Панчева подељена је на 11 катастарских општина.
По броју становника највећа насеља су Панчево, Качарево и Старчево, а по величини
површине Панчево, Долово и Омољица. Око 61,75% становништва живи у Панчеву, а остало
становништво живи у насељеним местима.

Насеља и припадајуће катастарске општине
Редни
број
1

Насељено
место
Панчево

2
3
4
5

Старчево
Омољица
Иваново
Банатски
Брестовац
Глогоњ
Јабука
Качарево
Банатско
Ново Село
Долово

6
7
8
9
10

12

Катастарска
општина
Панчево,
Војловица
Старчево
Омољица
Иваново
Банатски
Брестовац
Глогоњ
Јабука
Качарево
Банатско Ново
Село
Долово

2.2. Инфраструктурна повезаност
Панчево има изузетно повољан гео-стратешки положај у Европи, који карактерише:
 Непосредна близина главног града Србије - Београда
 Непосредна близина Е75 - Коридора X (Београд)
 Дунавска трансверзала (Коридор VII)
 Магистрални пут Е70 (Београд - Панчево –Вршац - Румунија)
 Близина међународног аеродрома “Никола Тесла”

Постоји разграната мрежа путева који Панчево повезују са другим градовима и насељима:
- државни пут IБ реда (10): Београд-Панчево-Вршац-државна граница са Румунијом
(гранични прелаз Ватин)
- државни пут IБ реда (14): Панчево-Ковин-Раља – веза са државним путем 33
- Ечка – Ковачица – Јабука – Панчево* (113)
- мрежа локалних путева дужине 141 km који повезују насељена места и град Панчево.
Као и у друмском, и у железничком саобраћају Панчево представља важно чвориште које
повезује главни град са источним делом Баната, односно север и југ Баната.
Главни правци железничког саобраћаја кроз Панчево су:
-

Београд-Панчево-Вршац-Букурешт-Констанца (са краком који се одваја према Украјини)
Панчево-Зрењанин-Кикинда.

Кроз Панчево протичу два значајна речна правца Дунав и Тамиш, а река Дунав (Коридор VII)
представља стратешку везу са Европом и Евроазијом. На левој обали Дунава, на 1153.
километру налази се комплекс Луке ’’Дунав’’ Панчево базенског типа. Лука поседује
оперативни комплекс површине 240 ha са акваторијумом од 21 ha и има могућност примања
пловила носивости до 5.000 t и 3,8 m газа при најнижем водостају. У склопу луке Дунав је
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могућ претовар свих врста терета, мулти-модални транспорт робе, складиштење робе у јавном
царниском складишту, претовар АДР робе, а постоји и царински терминал за друмска возила.

2.3. Основни демографски подаци
На територији града Панчева, према попису становништва, домаћинстава и станова у
Републици Србији 2011. године живело је 123.414 становника, док је процењени број
становника за 2017. годину износио 120.361становника. Према броју становника Панчево је
највећи град у Банату, трећи у Војводини, а осми у Републици Србији (процена броја
становника за 2017. годину – извор РЗС).
Становништво према старосним групама и полу, 2016─2017.
2016

2017

Ж

М

Ж

М

3897

4168

3881

4166

4715

4857

4668

4843

2198

2338

2220

2349

Деца старости 0─17 година

10218

10754

10209

10770

Број младих (15─29 година)

9800

10367

9617

10182

Радни контингент становништва
(15─64 година)

40879

40724

40367

40276

Укупан број становника

62061

58810

61767

58594

Деца старости до 6 година
(предшколски узраст)
Деца старости 7─14 година
(узраст основне школе)
Деца старости 15─18 година
(узраст средње школе)

Извор: Витална статистика, РЗС (‘’DevInfo’’ Профил Панчева - јануар 2019. год.)
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Становништво према старосним
групама, 2017.

Домаћинства према броју чланова, 2011.

.

65+
18%

0─17
18%

Градска
насеља

23

Остала
насеља

18─64
64%

26

17

0%

23

20%

21

18

40%

20

60%

1 члан
3 члана
5 чланова
Извор: РЗС - Витална статистика
(‘’DevInfo’’ Профил Панчева - јануар 2019.)

20

11

80%

7 4

11

100%

2 члана
4 члана
6 и више чланова

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС.

2.4. Запосленост и зараде
Број запослених у Панчеву (годишњи просек за 2017. годину) био је 29.733 лица, од тога је
23.083 лица запослено у правним лицима (превредна друштва, предузећа, установе, задруге и
друге организације), 6.024 лица у приватном предузетништву (лица која самостално обављају
делатност и запослени код њих), док је регистрованих индивидуалних пољопривредника било
626.
Запосленост и зараде
Регистровани запослени*1
Регистровани запослени* у односу на број становника (%)1
Просечне зараде без пореза и доприноса
(РСД)1
Регистровани незапослени2
Регистровани незапослени на 1000 становника2
* Од 2015. укључени су и регистровани индивидуални пољопривредници
Извор: 1 Статистика запослености и зарада, РЗС
2
Национална служба за запошљавање
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29.733

(2017)

24,7

(2017)

50.090

(2017)

8.841

(2017)

73

(2017)

Регистрована запосленост1) по секторима делатности, 2017. - годишњи просек2)
Укупно
Пољопривреда, шумарство и рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром
Снабдевање водом и управљање отпадним водама
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатности осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
Aдминистративне и помоћне услужне делатности
Државна управа и обавезно социјално осигурање
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности

Просечне зараде без пореза и доприноса,
2015─2017. (РСД)

Регистровани запослени, 2015─2017.*

60000
50000

28.517
825
203
7.003
427
716
1.319
5.539
1.656
881
500
466
60
1.240
886
1.625
1.926
2.803
407
623

35000

49021

49172

50090

30000

29371

29177

29733

2015

2016

2017

25000

40000

20000

30000
15000

20000

10000

10000

5000

0

0

2015

2016

2017

* Од 2015. укључени су и регистровани
индивидуални пољопривредници
Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС.

Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС
.

РЗС (‘’DevInfo’’ Профил Панчева - јануар 2019. год.)
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Учешће незапослених према старосним групама
у укупном броју незапослених, 2017. година

Учешће незапослених према старосним групама и полу
у укупном броју незапослених, 2017. година
проценат
100

90

15─29
21%

55+
19%

15

24

80

70

55+

60

50

65

53

15─29

40

30

30─54
60%

20

10

20

23

Жене

Мушкарци

0
Извор: Национална служба за запошљавање

Регистровани незапослени према полу, 2015─2017.
7000
6000

5866

5824
5075

4724

5000

4599
3766

4000
3000
2000
1000
0
2015

2016

Жене

Мушкарци

Извор: Национална служба за запошљавање
РЗС (‘’DevInfo’’ Профил Панчева - јануар 2019. год.)
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30─54

2017

Регистрована незапослена лица по квалификационој структури
2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Структура
незапослених*
2017. (%)

Степен стручне спреме Укупно

11.560

11.089

10.590

10.423

8.840

100,00

неквалификовани

I

3.348

3.236

3.005

2.973

2.735

30,94

нижа стручна спрема и
полуквалификовани
квалификовани

II

586

527

495

448

366

4,14

III

2.359

2.253

2.091

2.015

1.644

18,60

средња стручна спрема

IV

3.654

3.547

3.465

3.487

2.822

31,92

висококвалификовани

V

146

106

97

86

75

0,85

виша стручна спрема

VI

407

621

613

587

481

5,44

висока стручна спрема

VII-1

1.060

787

816

817

709

8,02

висока стручна спрема

VII-2

12

8

7

7

0,08

висока стручна спрема

VIII

0

0

3

1

0,01

Извор: Национална служба за запошљавање - Филијала Панчево

Незапослена лица по полу, радном искуству и степену стручне спреме
Претходно радно искуство
Незапослена
лица

Укупно

Степен стручне спреме

УКУПНО

Жене

Први пут траже
запослење/без
радног искуства

Били у радном
односу / радно
ангажовани

Укупно

Укупно

Жене

Жене

8.260

4.680

2.295

1.531

5.965

3.149

I

2.472

1.376

992

668

1.480

708

II

315

196

97

77

218

119

III

1.497

726

311

205

1.186

521

IV

2.822

1.660

580

361

2.242

1.299

V

56

8

3

0

53

8

VI-1

273

185

31

26

242

159

VI-2

215

143

76

54

139

89

VII-1

603

382

203

138

400

244

VII-2

7

4

2

2

5

2

VIII
Подаци о незапосленим лицима – стање на дан 31.12.2018. године (извор: Национална служба за запошљавање)
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Незапослена лица по полу, радном искуству и подручју рада
Претходно радно искуство
Први пут
траже
запослење/без
радног
искуства

Незапослена
лица

Укупно

Жене

8.260

4.680

2.295

1.531

5.965

3.149

840

576

205

153

635

423

02 Шумарство и обрада дрвета

39

18

10

6

29

12

03 Геологија, рударство и металургија

10

5

5

3

5

2

04 Машинство и обрада метала

877

82

125

22

752

60

05 Електротехника

421

42

68

10

353

32

06 Хемија, неметали и графичарство

434

296

97

80

337

216

07 Текстилство и кожарство

199

190

49

47

150

143

20

0

4

0

16

0

09 Геодезија и грађевинарство

183

88

31

21

152

67

10 Саобраћај

179

34

29

9

150

25

11 Трговина, угоститељство и туризам

642

496

122

98

520

398

12 Економија, право и администрација

907

668

216

153

691

515

13 Васпитање и образовање

151

131

32

29

119

102

14 Друштвено-хуманистичко подручје

119

86

35

28

84

58

15 Природно-математичко подручје

145

92

44

24

101

68

16 Култур, уметност и јавно информисање

115

90

35

26

80

64

Здравство, фармација и социјална
заштита

269

216

116

86

153

130

18

6

5

3

13

3

2.692

1.564

1.067

733

1.625

831

УКУПНО
01 Пољопривреда, производња и прерада

08
Подручје рада

Били у радном
односу / радно
ангажовани

17

Комуналне, тапетарске и фарбарске
услуге

18 Физичка култура и спорт
19 Oстало

Укупно Жене Укупно Жене

Подаци о незапосленим лицима – стање на дан 31.12.2018. године (извор: Национална служба за запошљавање)
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1.5. Образовање
Панчево је град који омогућава одличне услове за образовање и стручно усавршавање. На
територији града основана је 21 школа основног образовања и 9 средњих школа (гимназија,
медицинска, електротехничка, економско-трговинска, техничка, машинска, пољопривредна,
музичка и балетска). Близина Београда омогућава студирање на око 70 различитих факултета,
што за живот у Панчеву представља велику предност у развоју људских ресурса.
Посебно су значајни новији смерови у средњим школама који прате савремене трендове
развоја образовања усклађених са захтевима привреде. За предметну инвестицију посебно су
значајни образовни профили у Машинској школи: техничар за компјутерско управљање,
машински техничар за компјутерско конструисање, техничар мехатронике, машински
техничар моторних возила, као и у Електротехничкој школи: електротехничар
телекомуникација, електротехничар рачунара, електротехничар електронике, администратор
рачунарских мрежа, електротехничар информационих технологија и др.
За потенцијалне инвеститоре расположива образована радна снага представља значајан
потенцијал, и то млади који први пут траже посао, као и радници са искуством у некада
развијеној панчевачкој индустрији.
Становништво старо 15 и више година према
школској спреми и полу (2011. година)
100%
90%

9

9

6

5

Високо образовање
Више образовање

80%

70%

Средње образовање
60%

48
61

Основно образовање

50%
40%

Непотпуно основно
образовање

30%
21

Без школске спреме

20%
18
10%
0%

Непознато образовање

11
4

5
1

Жене

Мушкарци

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС.

У образовној структури становништва (15 и више година) највеће учешће има становништво
са завршеном средњом школском спремом (48% жене и 61% мушкарци) и становништво које
има завршено основно образовање (21% жене и 18% мушкарци). Становништво са завршеним
вишим образовањем учествује са 6% жене односно 5% мушкарци, а становништво са високим
образовањем чини 9% жене и 9% мушкарци.
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Употреба страних језика је заступљена у свакодневном пословању многих предузећа и
саставни је део образовања у свим школама и у институцијама неформалног образовања. У
Панчеву постоји око 15 школа страних језика и најзаступљенији језици су енглески, немачки,
италијански, француски, шпански и руски.
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Средње школе
Ученици уписани у средње школе
Обухват деце средњим образовањем (%)
Ученици који завршавају средњу школу
Стопа завршавања средње школе (%)
Стопа одустајања од школовања у средњем
образовању (%)
Број деце обухваћене средњим образовањем за децу
са сметњама у развоју и инвалидитетом

11
5.113
1.225
-

(2017)

0,9

(2017)

56

(2017)

(2017)
(2017)
-

Ученици уписани у средње школе, 2017.
1883

2000

1612
1600
Девојчице

Дечаци

1200

800
555
408

386
400

269

0
Гимназије

Четворогодишње
стручне

Трогодишње
стручне

Ученици који завршавају средњу школу, 2017.
500
429
368

400

Девојчице

Дечаци

300
200

151

0

118

94

100

Гимназије

65

Четворогодишње
стручне

Трогодишње
стручне

Извор: Статистика образовања, РЗС (‘’DevInfo’’ Профил Панчева - јануар 2019.)
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2.6. Привреда
Град Панчево се први пут помиње у записима пре више од 850 година. Има дугу и
богату традицију индустрије и занатства. Најстарија пивара у овом делу Европе (Вајфертова
пивара) основанаје 1722. године, а прва комерцијална изложба индустрије и занатства са 713
излагача одржана је у Панчеву 1905. године. Крајем 19. века изграђена је, прва на овим
просторима, фабрика за мокру прераду кукуруза данас позната као Скробара, а на самом
почетку 20. века почела је да ради и фабрика памучног предива. Други талас
индустријализације Панчева је период између два светска рата, када су изграђене фабрике за
производњу стакла, авиона, памука, намештаја и друге. За Панчево су посебно биле значајне
Фабрика сијалица „Тесла” (1931. год.), Фабрика равног стакла (1932. год.) и Фабрика авиона
„Утва” (1937. год). Трећи и најзначајнији талас развоја индустрије Панчева био је током
шездесетих и седамдесетих година прошлог века, када је изграђен велики индустријски
комплекс са фабрикама: Рафинерија нафте “Панчево”, ХИП „Азотара” и ХИП „Петрохемија”
Панчево у јужној индустријској зони града.
Град Панчево је и данас један од најважнијих индустријских центара у Војводини и
Србији. Носиоци привредног развоја града Панчева су индустрија и пољопривреда, уз
значајано учешће осталих сектора. Значајан и повољан утицај на привредну структуру има
геостратешки положај, развијена инфраструктура, близина великих тржишта и расположива
радна снага. Индустријска структура је изузетно диверсификована, а носилац развоја је
нафтно-хемијски комплекс, уз који су се, у својим подсекторима, развијале и друге гране
индустрије (металопрерађивачка, грађевинска, прехрамбено-прерађивачка и др). У односу на
њих може се очекивати мање или више значајан интензиван развој и у будућности, јер се
располаже потребним ресурсима за то (капацитети, знање и искуство, потребна радна снага,
сировинска основа или расположиве компоненте, тржиште).
У сектору пољопривреде града Панчева ратарска производња представља
најзаступљенију делатност. У структури пољопривредног земљишта, које заузима 53.186,70
хектара, доминирају површине под житарицама и то у највећој мери производња кукуруза и
пшенице, затим површине под индустријским биљем, где доминира производња сунцокрета и
површине под крмним биљем. Територију града Панчева, као и највећи део Јужно-банатског
округа, карактерише квалитетно пољопривредно земљиште које има одличне педолошке
карактеристике са високим потенцијалом родности. Климатски и земљишни услови су
погодни за интензивну и рентабилну ратарску произвоњу.
Укупно

Ангажована радна снага, 2012.
Носиоци породичног газдинства
Чланови породице и рођаци који су обављали пољопривредне
активности на породичном газдинству
Стално запослени на породичном газдинству
Стално запослени на газдинству правног лица/предузетника
Управници (менаџери) на газдинствима
Извор: Попис пољопривреде, РЗС.
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Жене

Мушкарци

6.136

982

5.154

5.925

3.677

2.248

26

7

19

470

92

378

6.344

978

5.366

Коришћено пољопривредно земљиште, 2012. (у ha)
Окућница
Оранице и баште
Воћњаци
Виногради
Остали стални засади
Ливаде и пашњаци
Укупно

220,60
5.2033,57
498,02
41,48
63,15
329,88
53.186,70

Извор: Попис пољопривреде, РЗС.

После ратарске производње, која је доминантна на територији општине Панчево,
сточарство заузима друго место по обиму пољопривредне производње (свињaрство је
донекле развијено, док су говедарство, нарочито овчарство и козарство, прилично
неразвијени).
АКТИВНА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 2017

Активна привредна друштва

1.902

(2017)

Активни предузетници

4.911

(2017)

53.1471

(2016)

Подстицаји регионалног развоја
(у хиљадама РСД)
Извор: РЗС - Агенција за привредне регистре.

Према подацима Агенције за привредне регистре, у 2018. години (период 01.0130.06.2018. године), на територији града Панчева било је активно 1.948 привредних друштава
(51 новооснованих и 22 угашених), као и 5.047 предузетника (323 новооснованих и 188
угашених). Од свих регистрованих привредних субјеката 1% чине средњи и велики док 99 %
спада у категорију малих и микро привредних субјеката.
Брисани/угашени и новоосновани
предузетници, 2015─2017.

Брисана/угашена и новооснована привредна
друштва, 2015─2017.
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Брисана/угашена

794

649
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Извор: РЗС- Агенција за привредне регистре.
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559

512

2017

Најзначајнији послодавци (према броју запослених) на територији града Панчева су:










АД ХИП ''Петрохемија'' Панчево - производња петрохемијских производа, сировина и
хемикалија (1426 запослених)
НИС А.Д. Нови Сад - НИС Петрол, Рафинерија нафте Панчево - производња нафтних
деривата (700 запослених)
ДОО ''АLMEX'' - производња пољопривредних производа, транспорт и услуге (348
запослених)
ДОО ''Утва-авиоиндустрија'' - производња ваздушних летелица и пратеће опреме (229
запослених)
АД ''Пекарска индустрија'' - производња хлеба, свежег пецива и колача (218 запослених)
''Индустрија скроба Јабука'' д.о.о. - производња скроба и скробних производа (180
запослених)
АД ''Стари Тамиш'' за пољопривредну производњу (179 запослених)
АД ''Војводинапут Панчево'' д.о.о. - STRABAG – изградња путева (172 запослена)
ДОО ''Монтажа Минел'' – монтажа енергетских и индустријских постројења (133
запослена)

2.7. Индустрија
Дугорочно посматрано, у привреди Србије и АП Војводине дошло је до структурних
промена које се пре свега сагледавају у значајном смањењу индустријске производње, паду
стопе запослености, паду квалитета људских ресурса и инфраструктуре.
Први већи удар индустрија у Панчеву је доживела увођењем економског ембарга
почетком 90-их година прошлог века када су извозно оријентисана предузећа претрпела велике
штете, многа значајна предузећа су престала да раде, а најзначајније је то што је изгубљен
корак у развоју, јер су се у то време у земљама у окружењу развијали слични производни
капацитети са модернијом технологијом, те се по укидању ембарга поред недостатка обртног
капитала појавио и недостатак тржишта.
У периоду транзиције која у Панчеву још није завршена, нестали су велики привредни
колективи пре свега у области металопрерађивачке индустрије, прераде неметала, текстилне
индустрије, индустрије коже и обуће, дрвне индустрије. ХИП Петрохемија Панчево још увек
није приватизована, а једна од 3 најзначајније фабрике у Панчеву – ХИП Азотара Панчево,
која је запошљавала скоро 900 радника је од половине августа 2018. године била у стечају,
када је Привредни суд у Панчеву покренуо поступак над предузећем и отворио стечајни
поступак због презадужености, а децембра 2018. године и решење којим се одређује
банкротство стечајног дужник ХИП Азотара д.о.о. у Панчеву, као начин решавања
спровођења стечајног поступка.

У току транзиције, у Панчеву је формиран значајан број предузећа – привредних
друштава у домену средњих, малих и микро привредних субјеката. Данас је индустријска
структура у Панчеву изузетно диверзификована, а носиоци развоја индустрије Панчева су
НИС - Рафинерија нафте Панчево која је приватизована од стране руске компаније ''Gazprom
Neft'' и ХИП ''Петрохемија'', а ХИП ''Петрохемија'' је у кругу најзначајнијиих српских
извозника. НИС је у марту ове године започео реализацију још једног инвестиционог пројекта
у Панчеву – изградњу новог енергетског постројења - термоелектране-топлане која ће
производити пару и електричну енергију из природног гаса. Ова инвестиција је вредна 180
24

милиона евра.
Индустрија Панчева без обзира на све тешкоће кроз које је прошла и даље има
перспективу развоја пре свега захваљујући повољном гео-стратешком положају, близини
Београда, могућностима Дунава као главне трансферзале Европске Уније, индустријској
традицији и значајном броју квалификованих радника.
Са становишта стратегије развоја потребна је промена или прилагођавање модела
развоја који би требало да реши кључни проблем у случају Србије, односно Војводине – ниску
запосленост, односно високу незапосленост.
2.8. Пословно окружење
Република Србија се, као и остале земље у развоју у Европи, нашла пред захтевом да
пронађе своје место на светском тржишту, а инвестирање у нову и побољшану
инфраструктуру је пут ка отварању нових локација за инвестирање.
Србија је, због свог геостратегијског положаја, подстицајних мера Владе Републике
Србије, подстицаја локалних самоуправа и приступачне квалификоване радне снаге
несумњиво атрактивна локација за стране директне инвестиције у области производње,
пословања, дистрибутивних и тржних центара. Такође, стабилно опредељење Србије ка
Европским интеграцијама јача пословну климу и обезбеђује већу заинтересованост
инвеститора за улагања у Србију.
Град Панчево је планирањем локација за развој пословно-индустријских зона, а
посебно развојем Северне индустријско-пословно-производне зоне и њеним комплетним
инфраструктурним опремањем обезбедио конкурентност у погледу привлачења страних
директних инвестиција.
Град Панчево је од 2015. године носилац регионалног BFC SEE
сертификата о повољном пословном окружењу, чиме је потврђена
примена међународно признатих стандарда рада, ефикасне и
транспарентне локалне администрације.
2.9. Стратешки оквир – Стратегија развоја града Панчева 2014-2020
Стратегија развоја града Панчева 2014-2020 усвојена је Закључком Скупштина града
Панчева број II-04-06-17/2014-7 од 24.10.2014. године. На основу анализе почетног стања и
идентификације кључних проблема, Стратегијом је утврђено 11 стратешких приоритета града
Панчева и то:
1. Унапређење пословног амбијента
2. Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног
економског развоја и запошљавања
3. Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града
4. Унапређивање пољопривредне производње и атарске инфраструктуре
5. Побољшање квалитета животне средине
6. Развој одрживог система управљања отпадом
7. Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије
8. Унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног плана и
урбанистичких планова
9. Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење
надлежности локалне самоуправе
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10. Унапређивање социјално-економског положаја друштвено-осетљивих група
11. Развој културног и етно туризма, укључивање туристичких потенцијала у понуду
Београда
Из дефинисаних стратешких приоритета може се уочити да су локални економски
развој и повећање броја запослених препознати као највећи проблем чије решавање захтева
стратешки приступ уз ангажовање расположивих ресурса града Панчева и шире заједнице.
Развој Северне пословно-индустријске зоне, као и изградња Потамишког колектора су
у Стратегији развоја града Панчева 2014-2020 препознати као пројекти од стратешког и
капиталног значаја за град Панчево и обухваћени су:
Стратешким приоритетом 1:
Унапређивање пословног амбијента, мера 1.3 Инфраструктурно опремање радних зона,
активности/пројекти 1.3.1 Израда пројектно-техничке документације за фазно опремање
Северне индустријске зоне, пројекти 1.3.2 Фазно инфраструктурно опремање Северне
индустријске зоне.
Стратешки приоритетом 3:
Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града, мера 3.3 Унапређење
водоводно-канализационе мреже, активности/пројекти 3.3.7 Израда пројектно - техничке
документације за Потамишки колектор са реконструкцијом црпне станице, и 3.3.8 Фазна
изградња потамишког колектора са црпном станицом.
У складу са Стратегијом, Град Панчево је као развојни приоритет у планирању
предузео активности на реализацији пројеката у оквиру програма 1.3. Инфраструктурно
опремање радних зона. У периоду од 2014-2017. године израђена је комплетна пројектнотехничка документација за инфраструктурно опремање Северне пословно-индустријске зоне,
изведени су радови на опремању зоне водоводном, канализационом, електроенергетском
инфраструктуром и инфраструктуром природног гаса. У току 2017/2018. године изведени су
радови на интерној саобраћајници зоне (Улица 7. нова) са јавном расветом и на саобрађајници
са источне стране зоне (Црепајски пут), кaо и саобраћајни прикључак на државни пут ІІ реда
(Јабучки пут). У 2018. години завршени су радови на изградњи І фазе Потамишког колектора,
обезбеђена су средства и започети радови на извођењу ІІ фазе. Завршетком инфраструктурног
опремања зоне стекли су се сви услови за реализацију инвестиционих пројеката у новој зони.

City of Pancevo
Development Strategy
2014-2020
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3. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
3.1. Северна индустријско-пословно-производна зона
Северна индустријско-пословно-производна зона, највећи потенцијал за гринфилд
инвестиције и економски развој Панчева, обухваћена је Генералним урбанистичким планом и
Планом детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне У
Панчеву (''Сл лист града Панчева'' број 30/17 и 1/18-исправка техничке грешке). Укупна
површина зоне је 75 ha, а до сада је на овој локацији реализована I фаза инвестиције немачке
компаније ZF на парцели од 10,8 ha. На самом улазу у зону, са западне стране, од парцеле
површине 6,1ha формирано је 6 парцела површине од 0,5 ha – 1,5 ha, за које је Град спровео
поступак отуђења јавним надметањем у јануару 2019. године. Зона је само 18 km удаљена од
Београда, 40 km од међународног аеродрома „Никола Тесла“, 5 km од центра Панчева, а 8 km
од Луке „Дунав“. У питању је неизграђено грађевинско земљиште које на западној страни
излази на државни пут II реда – „Јабучки пут“, на северној страни на државни пут II реда
Панчево-Ковачица-Зрењанин, а са јужне и источне стране омеђено је општинским путевима
(интерне саобраћајница зоне). У непосредној близини налази се и међународна железничка
пруга Београд – Панчево – Вршац – Румунија. Зона има изузетан положај зато што су се
изградњом моста “Михајло Пупин” створили услови за изградњу државног пута првог реда
„М24“ који ће непосредно тангирати Северну индустријско-пословно-производну зону,
представљати везу између Београда и Новог Сада и који ће бити веза са правцем магистралног
пута ка Вршцу – границом са Румунијом.

СЕВЕРНА ПОСЛОВНО-ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

У складу са Стратегијом развоја града Панчева 2014-2020, Планом капиталних
инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 20152017 и Планом капиталних инвестиција града Панчева 2018-2020 Град Панчево је уложио
значајна финансијска средства у инфраструктурно опремање ове зоне. Северна индустријскопословно-производна зона је изграђеним саобраћајним прикључком повезана на пут II реда Јабучки пут. Изграђена је интерна саобраћајница са јавном расветом са јужне стране зоне Улица 7. нова у дужини око 1500m као и саобраћајница са источне стране зоне, тзв.
„Црепајски пут“ у дужини око 615m која зону са ове стране повезује са путем II реда ПанчевоКовачица-Зрењанин. Зона је опремљена инфраструктуром водовода и канализације,
електричне енергије и природног гаса.
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СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНА ЗОНА (75 ha)
Површина за изградњу

54,5 ha

Власништво

Град Панчево

Удаљеност од центра гарда

5,0 km

Удаљеност од луке ‘’Дунав’’

8,0 km

Електрична енергија

9 MW
(проширење капацитета у 2019.)

Водовод

да

Канализација

да

Гас

1.000,00 m³/h (3,5 bar)

Спратност

~П+2 – (Према технолошком процесу)

Индекс заузетости

50%

Оптичка мрежа
Изграђена је интерна саобраћајница у зони

да

Изграђен је прикључак на саобраћајницу вишег реда – Јабучки пут
Постоји јавни превоз до зоне – више аутобуских линија

СЕВЕРНА ПОСЛОВНО-ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

28

У непосредној близини ове гринфилд локације налази се индустрија посебне намене
“УТВА Авиоиндустрија” Панчево као и већи број предузећа из области грађевинарства,
пољопривреде, друмског превоза терета и сл. Развој Северне индустријске зоне омогућава
постојећим успешним малим и средњим предузећима у зони и непосредној околини (око 50
предузећа, од којих 2 велика, 4 средња) да шире своју производну тј. пословну делатност, а
такође омогућава и реализацију нових инвестиционих пројеката, долазак нових инвеститора и
отварање нових радних места.
Имајући у виду „Уредбу о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради
привлачења директних улагања“, коју је донела Влада РС („Службени гласник РС“, брoj 1/19),
заинтересовани инвеститори имају могућност да конкуришу и за подстицајна средства из
буџета Републике Србије за своје инвестиционе пројекте.

4.

ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТА ПРЕМА ЧЛАНУ 12. УРЕДБЕ

Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде
Поступак, услови и начин отуђења грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде
утврђени су „Уредбом о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у
јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности“
(„Службени гласник РС“, бр. 61/15, 88/15, 46/17 и 30/18 ).
Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде према члану 7. став 1.
тачка 1. ове Уредбе може се спровести под условом да је то грађевинско земљиште намењено
за изградњу, у складу са важећим планским документом на основу кога се могу издати
локацијски услови и грађевинска дозвола за објекат у функцији реализације пројекта којим се
унапређује локални економски развој.
Члан 9. став 3. ове Уредбе утврђује да јединице локалне самоуправе које на својој
територији имају више од 100.000 становника, могу отуђити грађевинско земљиште у
индустријским зонама по цени која је мања од тржишне или без накнаде за изградњу објеката
из члана 7. став 1 тачка 1.
Члан 9. став 4. ове Уредбе утврђује да је стицалац права својине на грађевинском
земљишту из става 3. овог члана дужан да у периоду имплементације инвестиционог пројекта,
на свака два ара отуђеног грађевинског земљишта, запосли најмање једно лице на неодређено
време.
Члан 10. ове Уредбе утврђује да износ умањења тржишне вредности цене, за пројекте
локалног економског развоја из члана 7. став 1. тачка 1. ове уредбе не може бити већи од
очекиваног износа увећања јавних прихода по основу реализације пројекта, односно
инвестиције, у периоду од пет година од почетка реализације пројекта односно инвестиције.
Члан 12. ове Уредбе утврђује да за пројекте економског развоја из члана 7. став 1. тачка
1. ове уредбе ако се отуђење грађевинског земљишта врши непосредном погодбом, пре
подношења захтева за давање претходне сагласности за отуђење предметног грађевинског
земљишта, јединица локалне самоуправе је дужна да сачини елаборат о оправданости.
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4.1. Катастарска парцела за коју се предлаже отуђење
Предмет овог Елабората је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини града Панчева, путем непосредне погодбе без накнаде, и то катастарске парцеле број
9416/25 К.О. Панчево, уписане у Лист непокретности број 15120 К.О. Панчево, површине 9ha
19a 99m².
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4.2. Подаци из планског документа
Информацијом о локацији број V-15-350-431/2018 од 06.12.2018. године, коју је издао
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено–комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, утврђено је да се катастарска парцела број 9416/25 К.О. Панчево,
површине 9ha 19a 99m², налази у обухвату Плана детаљне регулације за подручје Северне
индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву („Службени лист града Панчева“, број
30/17 и 1/18-исправка техничке грешке).
Катастарска парцела број 9416/25 К.О. Панчево је комунално опремљена и има излаз на
јавну саобраћајницу (катастарску парцелу бр.9416/30 К.О. Панчево).
Урбанистички план за Северну индустријску зону ствара просторно-планске услове да
се на овом делу градске територије омогући изградња привредних објеката који ћe својим
функционисањем обезбедити бржи друштвено-економски развој града Панчева.
Планом је дефинисано да се катастарска парцела број 9416/25 К.О. Панчево налази у
индустријско-пословно-производној зони. Делатности из области привреде у овој зони односе
се на: „производне и пословне активности мањег или већег обима, тј. капацитета, уз
задовољавање услова заштите животне“.
Основна правила грађења:
-Највећи дозвољени индекс заузетости: максимални Из=50%
-Вертикална регулација:
Максималне висине објеката дефинисане су на следећи начин:
максимално дозвољена висина венца = 11,50m
максимално дозвољена висина слемена = 15,50m
Технолошки објекти за које је, због опреме или технологије потребна другачија висина
објеката, могу се градити у складу са потребама које захтева процес рада.
Код објеката са повученим спратом, као кота венца рачуна се кота пода терасе повученог
спрата.
-Минимални проценат зеленила = 10%
Према Плану детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословнопроизводне зоне у Панчеву, у овој зони дозвољена је изградња објеката за које није обавезна
процена утицаја на животну средину према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину, однoсно дозвољена је изградња објеката за све врсте производне и пословне
активности мањег или већег обима, тј. капацитета, уз задовољавање услова заштите животне
средине, као и објеката мале привреде и производног занатства.
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4.3. Процена Министарства финансија – Пореске управе о тржишној вредности
катастарске парцеле број 9416/25 К.О. Панчево
Процена тржишне вредности грађевинског земљишта катастарске парцеле број 9416/25
К.О. Панчево у Северној пословно-индустријској зони извршена је од стране Министарства
финансија, Пореске управа, Филијале Панчево Број: 226-464-08-00009/2019-К2А01-1 од
06.02.2019. године.
Процена тржишне вредности је...................................................................................768,79 дин/m².
Укупна тржишна вредност неизграђеног грађевинског земљишта за катастарску парцелу број
9416/25 К.О. Панчево, површине 91.998m² износи 70.727.142,42 динара.
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4.4. Подаци о лицу које се овлашћује за потпис уговора о отуђењу

Према члану 29. Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева („Службени лист
града Панчева“ 24/17, 29/18 - др. одлуке) Уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта катастарске парцеле 9416/25 К.О. Панчево, потписаће Градоначелник Града
Панчева, Саша Павлов, након доношења:
1. Одлуке о усвајању Елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта - катастарске парцеле 9416/25 К.О. Панчево, непосредном погодбом без
накнаде, друштву „ZF Serbia d.o.o. Pančevo“ од стране Скупштине града Панчева,
2. Решења којим се дозвољава давање државне помоћи у виду отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта катастарске парцеле број 9416/25 К.О. Панчево, у јавној
својини града Панчева, без накнаде од стране Комисије за контролу државне помоћи
Републике Србије
3. Закључка о давању претходне сагласности на Елаборат о оправданости отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта - катастарске парцеле 9416/25 К.О. Панчево,
непосредном погодбом без накнаде, друштву „ZF Serbia d.o.o. Pančevo“ од стране
Владе Републике Србије,
4. Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом без
накнаде од стране Скупштине града Панчева и
5. Након прибављењог позитивног мишљења Градског правобранилаштва града Панчева
на текст Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта катастарске парцеле
9416/25 К.О. Панчево.
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4.5. Подаци о правном лицу стицаоцу права својине
Немачка компанија „ZF Friedrichshafen AG“ (скраћен назив: ZF) са
седиштем у Фридрисхафену, је светски лидер у производњи делова и
система за аутомобилску индустрију, бродоградњу, железницу, као и
електронике за белу технику, грађевинске машине и процесну опрему.
ZF је глобални лидер у технологији погона и шасија, као и активној и
пасивној сигурносној технологији; нарочито је познат по производњи
система трансмисије, управљања и кочења, а последњих година
развија и безбедносне системе и електронику.
Компанија обухвата око 230 производних локација у 40 земаља и запошљава око
146.000 радника. Организованa je у седам дивизија, од којих је једна „Е-Мobility“ која је кроз
реализацију инвестиционог пројекта у Панчеву, у фази 1 изградила производни објекат и
друге пратеће објекте на катастарској парцели 9416/27 К.О. Панчево уписане у Препису листа
непокретности број 18833 К.О.Панчево, чиме су се стекли услови за почетак рада фабрике.
Старт производње планиран је за април 2019. године. Такође, у 2019. Години, ZF планира
наставак инвестирања у Панчеву кроз реализацију фазе 2 инвестиционог пројекта изградњом
производног и других објеката делом на катастарској парцели 9416/27 К.О.Панчево и на
катастарској парцели 9416/25 К.О. Панчево.
Агенцијa за привредне регистре Републике Србије је Решењем број БД 17258/2018 од
02.03.2018. године, у Регистар привредних субјекта регистровала ZF E-Mobility SRB d.o.o.
Beograd-Novi Beograd. Решењем број БД 70595/2018 од 17.08.2018. године, Агенцијa за
привредне регистре Републике Србије је у Регистар привредних субјекта регистровала
промену пословног имена у ZF Serbia d.o.o. Beograd. Решењем број БД 25858/2019 од
15.03.2019. године, Агенцијa за привредне регистре Републике Србије је у Регистар
привредних субјекта регистровала промену пословног имена у ZF Serbia d.o.o. Pančevo, као и
промену седишта привредног друштва са адресом Улица 7. нова број 7, Панчево.
Пословно име:
Скраћено пословно име:
ПИБ:
МБ:
Правна форма:
Седиште:
Претежна делатност:

ZF Serbia d.o.o. Pančevo
ZF Serbia d.o.o.
110587181
21365718
Друштво са ограниченом одговорношћу
7. Нова 7, Панчево, 26000, Србија
2931– Производња електричне и електронске опреме за моторна
возила
неограничено

Време трајања:
Подаци о члановима:
Пословно име:
ZF Holding B.V.
Матични број:
000037386611
Држава:
Холандија
Законски (статутарни) заступници:
Законски заступник:
Милан Грујић
Функција у привредном субјекту: директор
Начин заступања:
самостално
Законски заступник:
Michael Stauch
Функција у привредном субјекту: директор
Начин заступања:
самостално
Оснивачки акт:
Одлука о оснивању друштва од 27.02.2018. године
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4.6. Износ умањења утврђене тржишне вредности грађевинског земљишта
1. Тржишна вредност грађевинског земљишта катастарске парцеле 9416/25 К.О. Панчево,
површине 91.998m², према утврђеној процени Министарства финансија, Пореске управе Филијале Панчево Број: 226-464-08-00009/2019-К2А01-1 од 06.02.2019. године износи:
91.998m² (9ha 19a 98m²) x 768,79 дин/m² = 70.727.142,42 РСД .
2. Новчани износ одређен у Нацрту уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта
катастарске парцеле 9416/25 К.О. Панчево је 0,00 РСД, односно парцела се отуђује БЕЗ
НАКНАДЕ.
3. Износ умањења изражен као разлика између утврђене тржишне вредности грађевинског
земљишта - катастарске парцеле 9416/25 К.О. Панчево у Северној индустријско-пословнопроизводној зони, и новчаног износа одређеног у Нацрту Уговора о отуђењу неизграђеног
грађевинског земљишта катастарске парцеле 9416/25 К.О. Панчево је 70.727.142,42 РСД
4.7. Обавеза стицаоца права својине да обезбеди банкарску гаранцију за испуњење
уговорних обавеза
Према члану 13. Нацрта уговорa о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта
катастарске парцеле 9416/25 К.О. Панчево (У даљем тексту: Нацрт уговора):
ZF Serbia d.o.o. се обавезује да, Граду, у року од 45 дана од дана закључења Уговора,
достави банкарску гаранцију издату од стране пословне банке која је регистрована на
територији Републике Србије и две бланко соло менице, као средство обезбеђења да ће уредно
извршити обавезе предвиђене овим Уговором.
Банкарска гаранција се доставља у износу укупне тржишне вредности земљишта из
члана 4. Нацрта уговорa, изражене у еврима.
Банкарска гаранција ће бити издата са роком важења који је 30 дана дужи од истека
рока од 8 година од дана издавања. Банкарска гаранција мора да садржи клаузулу да је
„безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив“, а у корист Града.
Менице ће бити бланко потписане од стране законског заступника ZF Serbia d.o.o. са
потписаним меничним овлашћењем, регистроване у Народној банци Србије. Менице ће
служити само као обезбеђење за наплату евентуалне законске затезне камате, а у складу са
важећим прописима.
У случају неиспуњења услова и неизвршења уговорних обавеза од стране ZF-а и у
случају да такву повреду ZF не отклони ни по позиву Града у накнадно остављеном разумном
року који не може бити краћи од 60 дана од дана када је такав позив упућен, Град ће
активирати средства обезбеђења и наплатити износ у висини укупне тржишне цене земљишта
изражене у еврима, увећане за законску затезну камату обрачунату од дана закључења уговора
до дана наплате средства обезбеђења.
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4.8. Економска анализа очекиваних трошкова и економска анализа очекиване користи од реализације пројекта,
односно инвестиције, као и анализа очекиваних социјалних ефеката
ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Средњи званични курс НБС за евро на дан 05.03.2018. године: 118,0172 РСД

ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ОД ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ

РБ

ГОДИНА

1

ЗЕМЉИШТЕ

површина
м2

пореска
основица

Порез у дин
(4x0,4%)

порез €

површина
м2

2

4

5

6

7

Просечна
цена
м2
8

1

2019

0,00

2

2020

29.500

3

2021

29.500

4

2022

5
6

9

Порез у
дин
(9x0,4%)
10

пореска
основица

порез €

УКУПНО
У ДИНАРИМА
(5+9)

УКУПНО
У€
(6+11)

11

12

13

0,00

0,00

91.998

768,79

70.727.142,42

141.454,28

1.198,59

141.454,28

1.198,59

2.124.309.600,00

8.497.238,40

72.000,00

62.498

768,79

48.047.837,42

192.191,35

1.628,50

8.689.429,75

73.628,50

2.107.315.123,20

8.429.260,49

71.424,00

62.498

768,79

48.047.837,42

192.191,35

1.628,50

8.621.451,84

73.052,50

29.500

2.090.456.602,21

8.361.826,41

70.852,61

62.498

768,79

48.047.837,42

192.191,35

1.628,50

8.554.017,76

72.481,11

2023

29.500

2.073.732.949,40

8.294.931,80

70.285,79

62.498

768,79

48.047.837,42

192.191,35

1.628,50

8.487.123,15

71.914,29

2024

29.500

2.057.143.085,80

4.114.286,17

34.861,75

62.498

768,79

48.047.837,42

96.095,67

814,25

4.210.381,85

35.676,00

38.703.858,63

327.951,00

УКУПНО ЗА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА (1+2+3+4+5+6)

- Пореска основица за порез на имовину за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обављање делатности је
вредност од 18 милиона евра за 2020. годину. У наредним годинама основица је умањена за амортизацију (0,8% годишње). За 2024. годину утврђена је
обавеза за 6 месеци.
- Пореска основица за порез на имовину за грађевинско земљиште за 2019. годину је израчуната на основу процењене цене метра квадратног
надлежног органа Р.С. Министарство финансија Пореска управа Филијала Панчево Бroj 226-464-08-00009/2019 K2A01 ОД 06.02.2019. године у износу
од 768,79 дин помножене са површином земљишта тј. са 91.998 m².
На основу претпоставке да ће солменизација уговора о отуђењу бити најкасније 30.06.2019. године обавеза за порез је утврђена за 6 месеци. У
наредним годинама површина је умањена за површину објеката (29.500 m²). За 2024. годину утврђена је обавеза за 6 месеци
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ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА ЗА ПЕРИОД 2020 -2024. ГОДИНА

Средњи званични курс НБС за евро на дан 05.03.2018. године: 118,0172 РСД

ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА за 2020.годину

РБ

1

ОПИС

2

БРУТО
2
зарада
Број
по
радника
раднику
месечно
3

БРУТО 1
зарада по
раднику

(€)

Неопорезиви
износ
по раднику

(€)

(€)

месечно
(4/117,9 x
100)

(15.300/курс
на дан)

4

5

6

месечно

ПОРЕЗ по
запосленом

(€)
месечно
(5 - 6)x10%
7

Припадајући
порез
по раднику
Панчево (€)
месечно
(7 x 77%)

УКУПНО
ПОРЕЗ
за 12
месеци (€)
(8 x 3) x 12

КУРС
Евра

УКУПНО
ПОРЕЗ
за 12 месеци
(Дин)
(9 x 10)

8

9

10

11

1

НК радници

128

542,30

459,97

129,64

33,03

25,43

39.068,07 118,0172

4.610.704,77

2

КВ радници

32

707,40

600,00

129,64

47,04

36,22

13.907,54 118,0172

1.641.329,14

3

Режијски
радници

100

1.238,00

1.050,04

129,64

92,04

70,87

85.044,99 118,0172

10.036.771,20

УКУПНО

260

138.020,60
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16.288.805,11

ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА за 2021.годину

РБ

ОПИС

БРУТО 2
зарада
по
Број
раднику
радника
месечно

(€)
1

2

3

4

БРУТО 1
зарада по
раднику

Неопорезиви
износ
по раднику

(€)

(€)

(€)

месечно

месечно
(5 - 6)x10%

месечно
(4/117,9 x
100)
5

(15.300/курс
на дан)

6

ПОРЕЗ по
запосленом

7

Припадајући
порез
по раднику
Панчево (€)
месечно
(7 x 77%)

УКУПНО
ПОРЕЗ
за 12
месеци (€)
(8 x 3) x 12

КУРС
Евра

УКУПНО ПОРЕЗ
за 12 месеци
(Дин)
(9 x 10)

8

9

10

11

1

НК радници

168

564,00

478,37

129,64

34,87

26,85

54.133,96 118,0172

6.388.738,30

2

КВ радници

42

735,70

624,00

129,64

49,44

38,07

19.185,17 118,0172

2.264.180,31

3

Режијски
радници

150

1.287,50

1.092,03

129,64

96,24

74,10

133.386,56 118,0172

15.741.908,80

УКУПНО

360

206.705,70

24.394.827,42

ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА за 2022.годину

РБ

ОПИС

Број
радника

БРУТО 2
зарада
по
раднику
месечно

(€)
1

2

3

4

БРУТО 1
зарада по
раднику

Неопорезиви
износ
по раднику

ПОРЕЗ по
запосленом

(€)

(€)

(€)

месечно
(4/117,9 x
100)

месечно
(15.300/курс
на дан)

месечно
(5 - 6)x10%

5

6

7

Припадајући
порез
по раднику
Панчево (€)
месечно
(7 x 77%)

УКУПНО
ПОРЕЗ
за 12
месеци (€)
(8 x 3) x 12

КУРС
Евра

УКУПНО ПОРЕЗ
за 12 месеци
(Дин)
(9 x 10)

8

9

10

11

1

НК радници

224

586,60

497,54

129,64

36,79

28,33

76.146,09

118,0172

8.986.548,49

2

КВ радници

56

765,10

648,94

129,64

51,93

39,99

26.870,54

118,0172

3.171.185,67

3

Режијски
радници

180

1.339,00

1.135,71

129,64

100,61

77,47

167.328,91

118,0172

19.747.690,02

УКУПНО

460

270.345,54
58

31.905.424,18

ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА за 2023.годину

РБ

ОПИС

БРУТО 2
зарада
по
Број
радника раднику
месечно

(€)
1

2

3

4

БРУТО 1
зарада по
раднику

Неопорезиви
износ
по раднику

ПОРЕЗ по
запосленом

(€)

(€)

(€)

месечно
(4/117,9 x
100)

месечно
(15.300/курс
на дан)

месечно
(5 - 6)x10%

5

6

7

Припадајући
порез
по раднику
Панчево (€)
месечно
(7 x 77%)

УКУПНО
ПОРЕЗ
за 12
месеци (€)
(8 x 3) x 12

КУРС
Евра

УКУПНО ПОРЕЗ
за 12 месеци
(Дин)
(9 x 10)

8

9

10

11

1

НК радници

224

610,06

517,44

129,64

38,78

29,86

80.264,55 118,0172

9.472.596,87

2

КВ радници

56

795,70

674,89

129,64

54,53

41,98

28.213,51 118,0172

3.329.679,70

3

Режијски
радници

180

1.392,56

1.181,14

129,64

105,15

80,97

174.884,55 118,0172

20.639.385,47

УКУПНО

460

283.362,61

33.441.662,04

ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА за Јануар-Јун 2024.годинe

РБ

ОПИС

Број
радника

БРУТО 2
зарада
по
раднику
месечно

(€)
1

2

3

4

БРУТО 1
зарада по
раднику

Неопорезиви
износ
по раднику

ПОРЕЗ по
запосленом

(€)

(€)

(€)

месечно
(4/117,9 x
100)
5

месечно
(15.300/курс
на дан)

месечно
(5 - 6)x10%

6

7

Припадајући
порез
по раднику
Панчево (€)
месечно
(7 x 77%)
8

УКУПНО
ПОРЕЗ
За 6 месеци

(€)

КУРС
Евра

УКУПНО ПОРЕЗ
За 6 месеци
(Дин)
(9 x 10)

10

11

(8 x 3) x 6
9

1

НК радници

224

634,46

538,13

129,64

40,85

31,45

42.274,01

118,0172

4.989.060,16

2

КВ радници

56

827,53

701,89

129,64

57,22

44,06

14.805,23

118,0172

1.747.272,29

3

Режијски
радници

180

1.448,26

1.228,38

129,64

109,87

84,60

91.371,04

118,0172

10.783.354,38

УКУПНО

460

148.450,28
59

17.519.686,84

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА:
Обавезе по основу јавних прихода за 2019. годину су утврђене за јул – децембар, а за 2024. годину за период јануар – јун што са 2020,
2021, 2022 и 2023. годином представља пет пословних година

Р.Б.

ГОДИНА

ПРИХОД ОД ПОРЕЗА НА
ДОХОДАК ГРАЂАНА
ИЗ РАДНОГ ОДНОСА

ПРИХОД ОД ПОРЕЗА
НА ИМОВИНУ

УКУПНО

УКУПНО
(€)

УКУПНО
(Дин)

УКУПНО
(€)

УКУПНО
(Дин)

УКУПНО
(€)

УКУПНО
(Дин)

3

4

5

6

7

8

1

2

1

2019

0,00

0,00

1.198,59

141.454,28

1.198,59

141.454,28

2

2020

138.020,60

16.288.805,11

73.628,50

8.689.429,75

211.649,11

24.978.234,86

3

2021

206.705,70

24.394.827,42

73.052,50

8.621.451,84

279.758,20

33.016.279,26

4

2022

270.345,54

31.905.424,18

72.481,11

8.554.017,76

342.826,66

40.459.441,94

5

2023

283.362,61

33.441.662,04

71.914,29

8.487.123,15

355.276,90

41.928.785,18

6

2024

148.450,28

17.519.686,84

35.676,00

4.210.381,85

184.126,29

21.730.068,68

УКУПНО

1.046.884,74

123.550.405,59

327.951,00

38.703.858,63

1.374.835,74

162.254.264,22

ПРОЈЕКТОВАНИ УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕТ ГОДИНА СУ У ИЗНОСУ ОД 1.374.835,74 €
Обрачун очекиваних прихода: пореза на зараде и пореза на имовину (јавних прихода) по основу реализације инвестиције за период од пет година од
почетка реализације инвестиције је извршен на основу подата из писма о намерама упућеног Градоначелнику града Панчева, а у складу са:
ЗАКОНОМ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА (Сл. гласник РС бр. 24/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09,
18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. Закон, 112/15, 113/17,95/18), ЗАКОНОМ О
ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (Сл. гласник РС бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - др. пропис, 125/14 - др. пропис, 95/15 - др. пропис,
83/16, 91/16 - др. пропис, 104/16 - др. закон, 96/17 – др.пропис 89/18 др.пропис), ЗАКОНОМ О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ (Сл. гласник РС бр. 26/01,
45/02 - УС, Сл. лист СРЈ бр. 42/02 - УС, Сл. гласник РС бр. 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - УС, 47/13, 68/14 др. Закон,95/18) Пречишћен текст закључно са изменама из Сл. гласник РС бр. 68/14 које су у примени од 04/07/2014 (измене у члану 44);
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4.9. Преглед других подстицајних мера и средстава
Главне предности улагања у Србији су, поред изузетно повољног географског
положаја у центру југоисточне Европе, споразуми о слободној трговини Републике Србије
са земљама ЦЕФТА, ЕФТА, Русијом, Турском, Белорусијом, Казахстаном, као и
преференцијални статуси са ЕУ и САД, што омогућава слободан приступ тржишту од 150
милиона људи.
У циљу подстицања директних инвестиција, отварања нових радних места и
равномерног регионалног развоја, Република Србија нуди и додатне финансијске
погодности за привлачење директних инвестиција, а подстицајна средства се могу
користити за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору
услуга које могу бити предмет међународне трговине.
Подстицаји Републике Србије
У складу са Уредбом о критеријумима за доделу подстицаја ради привлачења
директних улагања („Сл. гласник РС“ број 1/2019), у јединицама локалне самоуправе које
су према степену развијености разврстане у прву групу (којој припада град Панчево),
средства се могу доделити за инвестиционе пројекте у производном сектору код којих су
оправдани трошкови улагања најмање 500.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање
најмање 50 нових запослених на неодређено време, односно отварање најмање 50 нових
радних места повезаних са инвестиционим пројектом.
Услови за доделу средстава:
- да се директна инвестиција одржи на истој локацији у јединици локалне самоуправе у
периоду од најмање пет година након реализације инвестиционог пројекта за велика
привредна друштва, односно најмање три године за мала и средња привредна друштва,
- да се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације
инвестиционог пројекта не смањује у периоду од пет година за велика привредна
друштва, односно најмање три године за мала и средња привредна друштва.
Рок за реализацију инвестиционог пројекта:
Рок за реализацију инвестиционог пројекта и запошљавање нових запослених
повезаних са инвестиционим пројектом је до три године од дана подношења пријаве за
доделу средстава, а који се након закључења уговора о додели средстава подстицаја може
продужити највише до пет година, рачунајући од дана подношења пријаве за доделу
средстава, а по образложеном захтеву корисника средстава.
За улагања од посебног значаја, рок за реализацију инвестиционог пројекта и
запошљавање нових запослених повезаних са инвестиционим пројектом је до десет година
од дана подношења пријаве за доделу средстава.
Максимални дозвољени износ средстава:
Максималан дозвољени износ средстава за велика привредна друштва може се
утврдити највише до 50% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта, за
средња привредна друштва највише до 60% оправданих трошкова, а за мала привредна
друштва највише до 70% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта, а у
зависности од висине улагања. Приликом одређивања висине средстава која могу бити
додељена, узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи, у
складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.
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За улагања већа од 50 милиона евра, што је случај предметног улагања у фазу 2
инвестиционог пројекта компаније ZF, максимални износ додељених средстава не може
бити већи од 25% оправданих трошкова улагања,
Висина подстицајних средстава:
Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим
пројектом у јединици локалне самоуправе која је разврстана у прву групу разврставања
према степену развијености, могу се одобрити средства у висини од 20% оправданих
трошкова бруто зарада, а у максималном износу од 3.000 евра у динарској противвредности
по новоотвореном радном месту.
Као подстицај за оправдане трошкове улагања у основна средства, кориснику
средстава који реализује инвестициони пројекат у јединици локалне самоуправе која је
разврстана у прву групу према степену развијености може се одобрити повећање наведеног
износа средстава у висини до 10% оправданих трошкова улагања у основна средства.
Република Србије обезбеђује и додатне подстицаје за радно интензивне
инвестиционе пројекте, тако што се кориснику средстава одобрава повећање износа
бесповратних средстава за 10%, 15% или 20% у зависности од броја нових радних места
повезаних са инвестиционим пројектом.
Подстицаји Аутономне покрајине Војводине
Аутономна покрајина Војводина обезбеђује на годишњем нивоу, а по конкурсима
које расписује Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу, подстицаје у виду доделе бесповрстних средстава за отварање нових
радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта, као и за куповину опреме
привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција.
Подстицаји Националне службе за запошљавање
Национална служба за запошљавање обезбеђује више различитих подстицаја за
послодавце, а по основу јавних позива и то за отварање нових радних места, за
запошљавање лица из групе теже запошљивих као и за различите програме обуке за
потребе послодаваца.
Подстицаји локалне самоуправе – Града Панчева
Подстицај за реализацију инвестиционог пројеката који инвеститор очекује од
локалне самоуправе јесте отуђење грађевинског земљишта по цени мањој од тржишне или
без накнаде. Према Уредби о условима, начину и поступку под којима се грађевинско
земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене
непокретности“ ("Службени гласник РС", бр. 61/15 и 88/15, 46/17 и 30/18) услов за овај
подстицај је да инвеститор на свака 2 ара неизграђеног грађевинског земљишта запосли
најмање 1 лице на неодређено време.
Према Закону о планирању и изградњи, за изградњу производних и складишних
објеката не плаћа се допринос за уређивање грађевинског земљишта.
Град Панчево, на основу Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл. лист града
Панчева“, бр. 2/14-пречишћен текст, 6/14, 29/14 и 4/15, 38/15, 14/16, 32/16 и 38/16, 2/17,
24/17 и 29/17, 18/18, 21/18-исправка и 34/18), обезбеђује следеће подстицаје који се односе
на плаћање комуналне такса за истакнуту фирму на пословном простору (фирмарину):
62

1. Фирмарина се умањује за:
-за 10% за велика правна лица,
-за 30% за средња правна лица,
-за 60% за мала правна лица са приходом већим од 50.000.000,00 динара,
-за 80% за микро правна лица и предузетнике са приходом већим од 50.000.000,00
динара.
2. Правно лице, односно предузетник који по окончању улагања које је од значаја за град
Панчево, а којим доприноси бржем привредном развоју града, тако што први пут
запосли, односно увећа просечан број запослених за 10% у зависности од просечног
броја запослених предвиђених чланом 6. Закона о рачуноводству за разврставање, не
плаћа комуналну таксу 24 месеца.
3. Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у микро и мала правна лица, а који су у претходној пословној години
остварили приход до 50.000.000 динара, не плаћају комуналну таксу за истицање фирме
на пословном простору.
4.10. Други подаци битни за оцену оправданости оваквог располагања грађевинским
земљиштем
Град Панчево са својом развијеном индустријом у периоду пре транзиције није имао
проблем са незапосленошћу. Након затварања великог броја привредних колектива у
периоду санкција и након њих као и приватизације постојећих предузећа, Панчево се као и
други градови у Србији суочава са значајним повећањем броја незапослених лица. Са
приватизацијом ХИП ''Петрохемије'' очекује се додатно повећање броја незапослених у
поступку својинске трансформације, која предстоји.
Идући ка решавању проблема незапослености Град Панчево је предузео све
потребне стратешке, планске и организационе мере за отварање нове производне зоне,
инфраструктурно опремљене и спремне за гринфилд инвестиције.
Реализацијом фазе 1 инвестиционог пројекта друштва ZF Serbiа d.o.o. отвориће се
540 радних места у периоду од 2019-2021. године (ова инвестиција је у току), а реализација
фазе 2 инвестиционог пројекта ZF омогућила би отварање још 460 радних места (без
развојно - истраживачког центра) у периоду од 2020-2022. године, што је укупно са фазом 1
преко 1.000 нових радних места, што представља изузетно значајно повећање броја радних
места у Панчеву. Такође је важно да успешна реализација фазе 1 и фазе 2 инвестиционог
пројекта отвара могућност за реализацију још једног пројекта ZF - Јединице за безбедносне
системе за седишта са могућношћу запошљавања више од 800 лица.
4.11. Очекивани трошак Града Панчева
Очекивани трошак Града Панчева за реализацију инвестиционог пројекта друштва
ZF Serbia d.o.o. спровођењем отуђења неизграђеног грађевинског земљишта без накнаде је:
-

Изостајање прихода од продаје неизграђеног грађевинског земљишта катастарске
парцеле 9416/25 К.О. Панчево, у висини процењене тржишне вредности, у износу од
70.727.142,42 РСД.
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Претходно наведено је у складу са чланом 10. „Уредбе о условима, начину и
поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у
закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове,
начин и поступак размене непокретности“ („Службени гласник РС“, бр. 61/15, 88/15, 46/17
и 30/18).
Имајући у виду да се овај облик отуђење сматра подстицајем локалне самоуправе
(државна помоћ) за развој инвестиционог пројекта привредног друштва ZF Serbia d.o.o,
Град Панчево ће у складу са чланом 6. ове Уредбе поднети пријаву државне помоћи
Министарству финансија, Комисији за контролу државне помоћи Републике Србије у
складу са законом којим се уређује контрола државне помоћи и подзаконским актом
донетим на основу тог закона.

5.

ЗАКЉУЧАК

На основу података изнетих у Елаборату може се закључити следеће:
Економска анализа очекиваних трошкова и економска анализа очекиване користи од
реализације пројекта, односно инвестиције, као и анализа очекиваних социјалних ефеката
из тачке 4.8. Елабората је показала:
1) Пројектовани укупни приходи од пореза на зараде и пореза на имовину (јавни
приходи) по основу реализације инвестиције за период од пет година од почетка
реализације инвестиције (пет пословних година јул 2019 – јун 2024.) на основу
података из Писма о намерама и документу „Incentive Application Pancevo Phase 2
only“ са ознаком поверљиво, износе 162.254.264,22 РСД или 1.374.835,74€.
2) Укупно процењени трошкови града Панчева по основу изостајања прихода од
продаје неизграђеног грађевинског земљишта износе 70.727.142,42 РСД или
599.295,21 €.

I.

Пројектовани укупни јавни приходи од пореза на зараде и пореза на имовиму у првих пет
година реализације инвестиције су више него двоструко већи од процењене тржишне
вредности неизграђеног грађевинског земљишта на којем ће привредно друштво ZF Serbia
d.o.o. реализивати фазу 2 инвестиционог пројекта.
Економска анализа утврђује да је новчани износ за отуђење земљишта, а који је прецизиран
и у Нацрту уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта катастарске парцеле
број 9416/25 К.О. Панчево, 0,00 РСД, односно да се парцела отуђује БЕЗ НАКНАДЕ.
Претходно наведено је у складу са чланом 10. „Уредбе о условима, начину и
поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у
закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове,
начин и поступак размене непокретности“ („Службени гласник РС“, бр. 61/15, 88/15, 46/17
и 30/18) (у даљем тексту: Уредба) и констатује се да је износ умањења тржишне вредности
катастарске парцеле број 9416/25 (цене за отуђење) за фазу 2 инвестиционог пројекта мањи
од очекиваног износа увећања јавних прихода по основу реализације пројекта, односно
инвестиције, у периоду од пет година од почетка реализације пројекта односно
инвестиције.
Наставак инвестиционог пројекта - фазе 2, којом ће се реализовати изградња
производног и других објеката делом на катастарској парцели 9416/27 К.О.Панчево и на
II.
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катастарској парцели 9416/25 К.О. Панчево, је у функцији проширења обима производње
из прве фазе за производњу компоненти из области аутомобилске индустрије.
Tоком реализације фазе 2 инвестиционог пројекта у Панчеву ZF Serbia d.o.o. се
обавезује на отварање 460 нових радних места, односно обавезује се да запосли 460 лица на
неодређено време, сукцесивно, током периода 2020-2022. година.
Претходно наведено је у складу са чланом 9. став 4. Уредбе, а који утврђује да је
стицалац права својине на грађевинском земљишту (у локалним самоуправама са више од
100.000 становника) дужан да у периоду имплементације инвестиционог пројекта, на свака
два ара отуђеног грађевинског земљишта, запосли најмање једно лице на неодређено време
(период имплементације фазе 2 овог инвестиционог пројекта је три године 2020-2022.).
III.
Пројекат изградње фабрике за производњу компоненти из области аутомобилске
индустрије, на територији Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву,
инвеститора „ZF Friedrichshafen AG’’ је Закључком Владе РС 05 Број: 351-4775/2018 од 24.
маја 2018. године утврђен за пројекат од значаја за Републику Србију.
За реализацију фазе 2 инвестиције ZF Serbia d.o.o. ће уложити минимум 60.000.000
евра у: изградњу проширења производног објекта површине 29.500 m², у изградњу других
објеката који служе за обављање делатности и у машине и опрему. Изградњом нових
објеката инвеститор ће ангажовати домаћу грађевинску оперативу.
Кумулативно овај инвестициони пројекат подразумева отварање минимум 1000
радних места (фаза1 + фаза 2). Међутим, број запослених ће бити и већи, јер се поред
ширења производног дела комплекса у овој фази планира и изградња објекта развојно –
истраживачке намене површине 5000 m² .
IV.
Имплементацијом и развојем инвестиционог пројекта ZF Serbia d.o.o., изградњом
фабрике у Панчеву, успоставиће се активна сарадња са Машинском школом „Панчево“ и
Електротехничком школом „Никола Тесла“ у Панчеву, као и Машинским и
Електротехничким факултетом Универзитета у Београду. Ова сарадња утицаће на
обликовање кадрова, који су потреба високо технолошког процеса производње ове
компаније, као и на развој наведених установа.
V.
Производни процеси привредног друштва ZF Serbia d.o.o. ће захтевати: услуге
републичких јавних предузећа као и јавно-комуналних предузећа Града Панчева, затим
услуге из области транспорта, одржавања објеката, исхране запослених и друге услуге које
ће утицати и на развој малих и средњих предузећа.
VI. Развојна перспектива пројекта:
Развој инвестиционог пројекта ZF Serbia d.o.o., изградњом фабрике у Панчеву,
допринеће економском развоју, ширењу производне делатности, отварању радних места и
повољном утицају на запошљавање, побољшању квалитета живота грађана и порасту бруто
домаћег производа. Имајући у виду висину и врсту инвестиције, технолошки ниво
делатности која је предмет улагања, укупан број нових радних места као и запошљавање
високо квалификованих лица, извозно оријентисан пласман производа, неопходно
ангажовање грађевинске индустрије у реализацији изградње фабрике и уважавајући
чињеницу да је ZF светски гигант у области аутомобилске индустрије чије су референце
препознатљиве и респектоване на светском тржишту, овај инвестициони пројекат ће имати
значај за град Панчево, регион Јужног Баната и Републику Србију. Овим улагањем се утиче
на јачање пословног амбијента и конкурентности Града Панчева за привлачење нових
инвестиција.
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НА ОСНОВУ ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 9416/25 К.О. ПАНЧЕВО, НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ БЕЗ НАКНАДЕ, ДРУШТВУ ZF SERBIA D.O.O. PANČEVO, УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ
ПРЕДЛОГ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ДРУШТВУ ZF SERBIA
D.O.O. PANČEVO БЕЗ НАКНАДЕ У САГЛАСНОСТИ СА УРЕДБОМ ИЗ ТАЧКЕ I. ЗАКЉУЧКА И
ДА ЈЕ ПРЕДЛОГ ОПРАВДАН.

Тим за израду Елабората о оправданости отуђења
незграђеног грађевинског земљишта – катастарске парцеле 9416/25 К.О. Панчево
без накнаде компанији ZF Serbia d.o.o.
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На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14,145/14 и 83/18), Уредбе о
условима, начину и поступку под којима се
грађевинско земљиште у јавној својини може
отуђити или дати у закуп по цени мањој од
тржишне цене, односно закупнине или без
накнаде, као и услове, начин и поступак
размене непокретности („Сл. гласник РС“,
бр.61/15, 88/15, 46/17 и 30/18), Закона о
улагањима („Службени гласник РС“, број 89/15
и 95/18), члана 34. тачке 9. и 11. Одлуке о
грађевинском земљишту
(„Сл.лист града
Панчева“, бр. 24/17 и 29/18 - др.одлуке),
Одлуке Скупштине града Панчева број ____
од ____2019. године, Решења Комисије за
контролу државне помоћи број ______ од
_.__.2019. године, Закључкa Владе РС број
____од _.__.2019. године, Решења Скупштине
града Панчева број ______ од _______2019.
године о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта непосредном погодбом и Мишљења
Градског правобранилаштва града Панчева
број ____ од _______2019.године,

Based on Article 99 of the Law on Planning and
Construction („Official Gazette of the RS“, Nos
72/09, 81/09-corrigenda, 64/10-Decision of the
Constitutional Court, 24/11, 121/12, 42/13Decision of the Constitutional Court, 50/13Decision of the Constitutional Court, 98/13Decision of the Constitutional Court, 132/14,
145/14 and 83/18), the Regulation on the
Conditions, Manner and the Procedure for
Acquisition or Lease of Publically Owned
Construction Land at Price Lower than the Market
Price, i.e. Without Compensation, as well as the
Conditions, Manner and the Procedure for
Exchange of Immobile Property („Official Gazette
of the RS“, No 61/15, 88/15, 46/17 and 30/18),the
Law on Investments („Official Gazette of the RS“,
No 89/15), Article 34 Items 9 and 11 of the
Decision on Construction Land („Official Journal
of the City of Pančevo“ No 24/17 and 29/18- other
decisions), Decision of the Pančevo City
Assembly No .............. of ............. 2019, the
Resolution of the Commission for State Aid
Control No .............., dated .............. 2019, the
Conclusion of the Government of the RS
No ................ of ................. 2019, the Decision of
the City of Pančevo Assembly No.............
of ..................2019 on the Alienation of Unbuilt
Construction Land by Direct Deal and the Opinion
of the City Public Defender’s Office No..............
of ............ 2019,

1. ГРАД ПАНЧЕВО, Трг краља Петра I број 24, ПИБ: 101049012, МБ: 08331537, који заступа
Саша Павлов, градоначелник града Панчева (у
даљем тексту: Град)

1. CITY OF PANČEVO, Pančevo, Trg kralja
Petra I 2-4, TIN: 101049012, Reg. No. 08331537,
represented by Saša Pavlov, Mayor of the City of
Pančevo (hereinafter: City),

и

and

2.ZF Serbia d.o.o. Pančevo, са седиштем у 2.ZF Serbia d.o.o. Pančevo, with seat in
Панчеву, Улица 7. нова бр. 7, ПИБ 110587181, Pančevo, 7. Nova Street No 7, TIN: 110587181,
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матични број 21365718, које заступају Милан Reg. No. 21365718, represented by Milan Grujić,
Грујић, директор и Michael Stauch, директор (у Managing Director and Michael Stauch,
даљем тексту: ZF)
Managing Director (hereinafter: ZF)
(у даљем тексту
Уговорне стране)

заједно

означени

као: (hereinafter collectively referred to as: the
Parties),

закључују дана ____________, у Панчеву conclude in Pančevo, on.......................................,
следећи
the following

УГОВОР О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 9416/25
К.О. ПАНЧЕВО

CONTRACT ON ALIENATION OF UNBUILT
CONSTRUCTION LAND ON THE
CADASTRE PLOT No 9416/25 OF THE
CADASTRE MUNICIPALITY OF PANČEVO

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

PREAMBULE

Град и
ZF су дана 30.05.2018.године
закључили Уговор о отуђењу неизграђеног
грађевинског земљишта катастарске парцеле
број 9416/27 К.О. Панчево, који је оверен од
стране јавног бележника ОПУ 450/2018.

On 30.05.2018, the City and ZF concluded a
Contract on alienation of unbuilt construction land
on the Cadastre plot No 9416/27 of the Cadastre
Municipality of Pančevo, which was certified by
the Notary Public under No OPU 450/2018.

На основу наведеног Уговора ZF је кроз
реализацију инвестиционог пројекта, у фази 1
изградио производни и друге пратеће објекте
на катастарској парцели 9416/27 К.О.Панчево
уписане у Препису листа непокретности број
18833 К.О.Панчево.

Based on this Contract and in the course of
implementation of their investment project, ZF
has built production and auxiliary facilities on the
Cadastre plot No 9416/27 of the C.M. Pančevo,
entered in the Real Estate Folio No 18833 of the
C.M. Pančevo.

Наставак инвестиционог пројекта је фаза 2
изградње производног и других објеката делом
на катастарској парцели 9416/27 К.О.Панчево и
на катастарској парцели 9416/25 К.О. Панчево.

A continuation of this investment project is Phase
2 involving construction of production and other
facilities located in part on the Cadastre plot
9416/27 of the C.M. Pančevo and in part on the
Cadastre plot 9416/25 of the C. M. Pančevo.

Скупштина
града
Панчева
је On .................... 2019, the Pančevo City Assembly
дана______2019.године, донела Одлуку број made a Decision No ........ about acceptance of the
_______ о усвајању Елабората о оправданости Feasibility study for alienation of unbuilt
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отуђења неизграђеног грађевинског земљишта
- катастарске парцеле број 9416/25 К.О.
Панчево, непосредном погодбом, без накнаде,
друштву ZF Serbia d.o.o. Pančevo (у даљем
тексту: Елаборат) и прихватању текста Нацрта
уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта -катастарске парцеле број 9416/25
К.О. Панчево друштву
ZF Serbia d.o.o.
Pančevo.

construction land - the Cadastre plot No 9416/25
of the Cadastre Municipality of Pančevo, by direct
deal, without compensation, to the company ZF
Serbia d.o.o. Pančevo (hereinafter: the Study) and
acceptance of the text of the Draft Contract on
alienation of unbuilt construction land - the
Cadastre plot No 9416/25 of the Cadastre
Municipality of Pančevo to the company ZF
Serbia d.o.o. Pančevo

Комисија за контролу државне помоћи РС је на
основу Пријаве државне помоћи Града донела
Решење број ______ од _.__.2019. године којим
се дозвољава давање државне помоћи у виду
отуђења неизграђеног грађевинског земљишта
катастарске парцеле број 9416/25 К.О. Панчево
у јавној својини Града без накнаде.

Based on the City’s State Aid Application, the
Commission for State Aid Control adopted the
Resolution No ............. dated ................ 2019,
granting the state aid in the form of alienation of
the unbuilt construction land on the Cadastre plot
No 9416/25 of the Cadastre Municipality of
Pančevo publically owned by the City, without
compensation.

Влада РС је Закључком број _________ од
______2019.године, дала претходну сагласност
на
отуђење
неизграђеног
грађевинског
земљишта катастарске парцеле број 9416/25
К.О. Панчево у јавној својини Града, без
накнаде.

In its Decision No............... of ..........2019, the
Government of the RS gave a prior approval to the
alienation of the unbuilt construction land on the
Cadastre plot No 9416/25 of the Cadastre
Municipality of Pančevo publically owned by the
City, without compensation.

По спроведеном поступку непосредне погодбе,
Скупштина града Панчева донела је Решење
број _________ од ______ 2019.године о
отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта
катастарске парцеле број 9416/25 К.О.
Панчево, непосредном погодбом, без накнаде,
друштву ZF Serbia d.o.o. Pančevo , са седиштем
у Панчеву, Улица 7. нова бр. 7, ПИБ 110587181,
матични број 21365718, ради реализације фазе
2 инвестиционог пројекта којa обухвата
улагање у вредности од најмање 60.000.000,00
евра и запошљавање најмање 460 лица на
неодређено време

After the procedure of direct deal was conducted,
the City of Pančevo Assembly made a Decision
No ............... of ...............2019, about the
alienation of the unbuilt construction land on the
Cadastre plot No 9416/25 of the Cadastre
Municipality of Pančevo by direct deal and
without compensation to the company ZF Serbia
d.o.o. Pančevo, with seat in Pančevo, 7. Nova
Street No 7, TIN: 110587181, Reg. No. 21365718
for the realization of Phase 2 of the investment
project consisting of an investment of at least
60,000,000.00 EUR and employing at least 460
persons for an indefinite period of time
(hereinafter: the Investment project).
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Члан 1.

Article 1

Предмет овог Уговора је отуђење неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини града
Панчева, путем непосредне погодбе, без
накнаде, и то катастарске парцеле број 9416/25
К.О. Панчево, уписане у Лист непокретности
број 15120 К.О. Панчево, површине 9ha 19a
98m² (у даљем тексту: Земљиште), ради
реaлизације
пројекта
изградње
нових
производних објеката који су у функцији
реализације фазе 2 инвестиционог пројекта
којим се унапређује локални економски развој.

The subject of this Contract is alienation of
unbuilt construction land which is public property
of the City of Pančevo, by direct deal and without
compensation, specifically the Cadastre plot No
9416/25 of the Cadastre Municipality of Pančevo,
as entered in the Real Estate Folio No 15120 of
the Cadastre Municipality of Pančevo, area of 9
hectares 19 ares and 98m² (hereinafter: the Land),
for the purpose of realizing the project of
constructing new production facilities which are in
the function of implementation of the investment
project
that
promotes
local
economic
development.

Члан 2.

Article 2

Земљиште се налази у обухвату Плана детаљне
регулације за подручје Северне индустријскопословно-производне
зоне
у
Панчеву
(„Службени лист града Панчева“ број 30/17 и
1/18-исправка).
Наведеним
Планом
је
дефинисано да се Земљиште по намени налази
у индустријско-пословно-производној зони.

The Land is included in the Plan of Detailed
Regulation
for
the
North
Industrial/Business/Production Zone in Pančevo
(„Official Journal of the City of Pančevo“ No
30/17 and 1/18-correction). The abovementioned
Plan has defined that the Land is, by purpose,
situated in the industrial/business/production zone.

Члан 3.

Article 3

Земљиште је опремљено објектима комуналне
инфраструктуре и
има излаз на
јавну
саобраћајницу
(кат.парцела
бр.9416/30
К.О.Панчево).

The Land is equipped with communal
infrastructure and has an exit to a public road
(Cadastre plot No 9416/30 of the Cadastre
Municipality of Pančevo).

Услови прикључења на саобраћајну, комуналну
и осталу инфраструктуру биће дефинисани од
стране ималаца јавних овлашћења у поступку
издавања локацијских услова.

The requirements for connecting to the traffic,
communal and other infrastructure will be defined
by competent public authorities in the process of
issuing location conditions.

Трошкове прикључења из претходног става The costs of connections from the previous
сноси ZF.
paragraph will be paid by ZF.
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ZF је дужан да плати допринос за уређивање ZF is obliged to pay contribution for the
грађевинског земљишта у складу са Законом о landscaping of the construction land, in
планирању и изградњи.
accordance with the Law on Planning and
Construction.

Обавеза плаћања и висина доприноса за
уређење грађевинског земљишта биће утврђена
актом о издавању грађевинске дозволе, у
складу са законом и актима донетим у складу
са законом.

The obligation of payment and the amount of
contribution for the landscaping of the
construction land will be defined by the act of
issuing building permit, in accordance with the
law and other acts enacted in accordance with the
law.

Члан 4.

Article 4

Тржишна вредност Земљиштa, према процени
Министарства финансија Републике Србије Пореска управа - Филијала Панчево, од
06.02.2019. године, износи 768,79 динара/м2,
што укупно износи 70.727.142,42 динара,
односно 599.295,21 евра обрачунато према
средњем званичном курсу НБС za евро на дан
05.03.2019. године.

The market value of the Land, according to the
estimation by the Ministry of Finance of the
Republic of Serbia – Tax Revenue Directorate –
Branch Office Pančevo of 06.02.2019, is 768.79
RSD/m2,
amounting
to
a
total
of
70,727,142.42RSD,
i.е.
599,295.21EUR
calculated by the official exchange rate of the
National Bank of Serbia for EUR on 05.03.2019.

Члан 5.

Article 5

ZF
прибавља
Земљиштe,
непосредном ZF acquires the Land, by direct deal, without
погодбом без накнаде, под следећим условима: compensation, under the following conditions:
1.
2.

3.

да изгради нове производне објекте;
да у року од три године од дана
закључења овог Уговора, запосли
најмање једно лице на неодређено време
на свака два ара отуђеног грађевинског
земљишта, што укупно износи 460 лица;
да оствари динамику изградње нових
производних
објеката,
динамику
запошљавања и планирану висину
зарада запослених на начин приказан у
документу „Incentive Application Pancevo
Phase 2 only“ са ознаком поверљиво
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1. to build new production facilities;
2. to employ minimum one person for an

indefinite period of time (permanent
contract) per each two ares of alienated
construction land, i.e. 460 persons, within
three years from the date of conclusion of
this Contract;
3. to fulfil the dynamic of construction of
new production facilities, the employment
dynamic and the planned amount of
salaries for the employees as presented in
the document titled „Incentive Application

који је саставни део овог Уговора.

Pancevo Phase 2 only“, marked as
confidential, which is an integral part of
this Contract.

Члан 6.

Article 6

У циљу добијања Земљишта непосредном In order to obtain the Land by direct deal without
погодбом без накнаде, ZF ће испунити следеће monetary compensation, ZF commits to fulfill the
услове:
following conditions:
1.

2.

3.

4.

изградити објекте из члана 5. тачке 1.
овог уговора, површине оквирно 29.500
м2 према важећем планском документу
и према документу „Incentive Application
Pancevo Phase 2 only“;
извршити улагања у материјалну и
нематеријалну
имовину
у
циљу
реализације друге фазе инвестиционог
пројекта у висини од најмање 60.000.000
евра, а у свему у складу са документом
„Incentive Application Pancevo Phase 2
only“ ;
запослити најмање 460 запослених на
неодређено време у року од три године
од дана закључења овог уговора, а све у
складу са документом „Incentive
Application Pancevo Phase 2 only“;
обезбедити учешће од најмање 25%
оправданих трошкова из сопствених
средстава или других извора који не
садрже државну помоћ.

-

-

-

-

to build facilities from the Article 5 Point 1
of this Contract, of app. 29,500m2 area, in
accordance with the document „Incentive
Application Pancevo Phase 2 only“;
to invest in material and non-material
property for the purpose of realization of
the Phase 2 of the Investment Project in
the amount of at least 60,000,000 EUR, all
in accordance with the document
„Incentive Application Pancevo Phase 2
only“;
to employ at least 460 new employees for
an indefinite period of time (permanent
contract) within three years from the date
of conclusion of this Contract, all in
accordance with the document „Incentive
Application Pancevo Phase 2 only“;
to provide participation of at least 25% of
eligible costs from its own resources, i.e.
resources not containing any state aid.

In regard to the state aid control, eligible costs are
calculated in relation to the investment structure
defined in the document „Incentive Application
Pancevo Phase 2 only“;, where the eligible
investment costs are only the investments into
new equipment.

У смислу контроле државне помоћи оправдани
трошкови се посматрају у односу на
инвестициону структуру дату у документу
„Incentive Application Pancevo Phase 2 only“,
при чему се за оправдане трошкове улагања у
опрему узима само улагање у нову опрему.
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Члан 7.

Article 7

ZF ће исплаћивати зараде запосленима у ZF shall pay salaries to its employees in
складу са документом „Incentive Application accordance with the document „Incentive
Pancevo Phase 2 only“.
Application Pancevo Phase 2 only“.
ZF ће сносити укупне трошкове исплаћених
зарада које садрже порезе и доприносе за
обавезно социјално осигурање које се
исплаћује из зараде, увећане за доприносе за
обавезно социјално осигурање које се плаћају
на зараду.

ZF shall bear total costs of paid salaries, which
contain taxes and contributions for mandatory
social insurance which is paid from salary,
increased by contributions for mandatory social
insurance payable on top of the salary.

ZF ће редовно исплаћивати плате запосленима
најмање у износу како је дефинисано у
документу „Incentive Application Pancevo Phase
2 only“.

ZF shall regularly pay to its employees salaries at
least in the amount that is defined by the
document „Incentive Application Pancevo Phase 2
only“.

ZF ће запошљавање из члана 5. тачка 2. oвог
Уговора вршити по динамици приказаној у
документу „Incentive Application Pancevo Phase
2 only“, тако што ће до краја наведених година
имати запослен следећи укупан број
запослених на неодређено време:

ZF shall realize employments from the Article 5
Point 2 of this Contract in accordance with the
dynamic presented in the document „Incentive
Application Pancevo Phase 2 only“, and shall
have the defined numbers of employees with
permanent contracts by the end of given years:

-

у 2020. години 260 запослених
у 2021. одини 360 запослених
у 2022. години 460 запослених.

-

in 2020 – 260 employees;
in 2021 – 360 employees;
in 2022 – 460 employees;

ZF се обавезује да ће на захтев Града ZF undertakes to submit reports on the parameters
достављати извештај о параметрима из from the previous paragraph, at request of the
претходног става.
City.
ZF обавезе из овог члана може извршити и
раније, у било ком тренутку почев од момента
закључења овог уговора, о чему је дужан
обавестити Град и поднети одговарајуће доказе
с тим у вези.

ZF may fulfil its obligations from this article
before the set deadline, at any time starting from
the moment of signing of this Contract, about
which ZF shall notify the City by submitting
appropriate documentation in that regard.

Члан 8.

Article 8

ZF се обавезује да инвестиције и новоотворена ZF undertakes to keep the investments and the
радна места повезана са инвестицијом задржи
newly opened jobs related to the Investment
на територији града Панчева најмање пет
project on the territory of the City of Pančevo for
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година од завршетка друге фазе инвестиционог at least five years from the day of completion of
пројекта.
the Phase 2 of the Investment project.
Члан 9.

Article 9

ZF се обавезује да о свом трошку изведе
неопходне геодетске радове, прибави потребне
подлоге, изради техничку документацију,
прибави локацијске услове, грађевинску и
употребну дозволу, као и друге неопходне
дозволе у складу са Законом о планирању и
изградњи.

ZF undertakes to carry out, at their own expense,
the necessary geodetic surveys, obtain the
necessary plans, develop technical documentation,
obtain location conditions, construction permit
and occupancy permit, as well as other required
permits in accordance with the Law on planning
and construction.

Град се обавезује да ZF-у пружи сву неопходну
помоћ и асистенцију приликом прибављања
документације и издавања дозвола потребних
за изградњу и употребу објеката из члана 5.
тачка 1. овог уговора, без одлагања, у складу са
важећим прописима и по подношењу
комплетне и уредне документације од стране
ZF-а.

The City undertakes to provide all the necessary
support and assistance in obtaining the
documentation and permits necessary for the
construction and use of the facilities referred to in
Article 5 Point 1 of this Contract, without delay
and in accordance with the applicable regulations
upon filing complete and proper documentation by
ZF.

Члан 10.

Article 10

Град се обавезује да након солемнизације овог
уговора и потврде о достављеним средствима
обезбеђења из члана 13. овог уговора, у року
од 5 дана, достави посебну изјаву (Clausula
intabulandi) на основу које ће ZF уписати
право својине на Земљишту, у регистру
надлежне службе катастра непокретности
Републичког геодетског завода.

Upon notarization of this Contract and the City’s
confirmation of receipt of the securities from
Article 13 of this Contract, the City undertakes to
provide ZF with a special statement within 5 days
(Clausula intabulandi), based on which ZF may
register its right of ownership on the Land in the
registry of the competent Real Estate Cadastre
Service of the Republic Geodetic Authority.

Град ће након достављања посебне изјаве из
претходног става овог члана увести ZF у посед
земљишта
што
ће
бити
записнички
констатовано.

Upon delivery of the special statement from the
above paragraph of this Article, ZF shall be vested
the property rights on the subject Land by the
City, which will be put in writing.
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Члан 11.

Article 11

Град под пуном материјалном одговорношћу
изјављује и гарантује ZF-у да је предметно
Земљиште у искључивом власништву Града,
изјављује да не постоји законско право прече
куповине на непокретности, да непокретност
није оптерећена никаквим уписаним или
прећутним теретима (залоге, службености,
хипотеке и др.), нити правима трећих лица, да
иста није предмет судског или управног
поступка, да нема забране располагања или
отуђења, да није предмет друге купопродаје, да
не постоји сметња да се изврши пренос
власништва и предаја непокретности у посед,
да није дата у закуп или на поклон, да није
предмет било ког другог правног посла и
обавезује се да ZF-у пружи комплетну заштиту
од евентуалног правног узнемиравања –
евикције, под претњом накнаде штете.

City declares and guarantees to ZF, under full
material accountability, that the subject Land is
owned solely by the City, declares that there are
no pre-emptive rights on this property, that the
property has no listed or unlisted burdens
(mortgages, servitudes, securities etc.) nor rights
of any third persons, that it is not subject of any
court or administrative proceedings, that there is
no ban on its alienation or acquisition, that it is not
subject of any other acquisition, that there are no
hindrances to change of ownership rights and
transfer of ownership and vesting of the property
rights, that it has not be leased or given as a gift,
that it is not subject of any other legal
proceedings, and undertakes to provide ZF with
full protection against any possible legal
harassment-eviction, under the threat of damage
claims.

Члан 12.

Article 12

ZF се обавезује да ће сносити трошкове
солемнизације овог Уговора и друге евентуалне
трошкове, у складу са важећим прописима
којима се уређује пренос права својине.

ZF undertakes to bear the costs of notarization of
this Contract and other costs, in accordance with
the valid regulations concerning transfer of
ownership rights.

Члан 13.

Article 13

ZF се обавезује да, Граду, у року од 45 дана од
дана закључења Уговора, достави банкарску
гаранцију издату од стране пословне банке која
је регистрована на територији Републике
Србије и две бланко соло менице, као средство
обезбеђења да ће уредно извршити обавезе
предвиђене овим Уговором.

ZF undertakes to deliver to the City, within 45
days from the date of signing of this Contract, a
bank guarantee issued by a commercial bank
registered in the territory of the Republic of Serbia
and two blank solo promissory notes, as a security
for full and timely performance of their
obligations defined hereunder.

Банкарска гаранција се доставља у износу The bank guarantee is to be delivered in the
укупне тржишне вредности земљишта из члана amount of the total market value of the Land from
Art. 4 hereof, calculated in EUR.
4. овог Уговора, изражена у еврима.
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Банкарска гаранција ће бити издата са роком The bank guarantee is to be issued with a validity
важења који је 30 дана дужи од истека рока од period 30 days longer than the expiry period of 8
8 година од дана издавања.
years counted from the date of issuing.

Банкарска гаранција мора да садржи клаузулу
да је „безусловна, неопозива, без права на
приговор и платива на први позив“, а у корист
Града.

The bank guarantee must contain a clause
specifying that it is „unconditional, irrevocable,
unobjectionable and payable at first request“ to
the benefit of the City.

Менице ће бити бланко потписане од стране
законског заступника ZF-а са потписаним
меничним овлашћењем, регистроване у
Народној банци Србије. Менице ће служити
само као обезбеђење за наплату евентуалне
законске затезне камате, а у складу са важећим
прописима.

The promissory notes shall be blank promissory
notes signed by the statutory representative of the
ZF, with a signed promissory note authorization,
registered with the National Bank of Serbia. The
promissory notes shall only secure the amount of
possible statutory default interest rate, in
accordance with applicable regulations.

У случају неиспуњења услова и неизвршења
уговорних обавеза од стране ZF-а и у случају
да такву повреду ZF не отклони ни по позиву
Града у накнадно остављеном разумном року
који не може бити краћи од 60 дана од дана
када је такав позив упућен, Град ће активирати
средства обезбеђења и
наплатити износ у
висини укупне тржишне цене земљишта
изражене у еврима, увећане за законску затезну
камату обрачунату од дана закључења уговора
до дана наплате средства обезбеђења.

In case contractual conditions and obligations are
not fulfilled by ZF and in case ZF does not
remedy such a breach, not even after being given
notice by the City to remedy it in an additionally
given reasonable deadline which shall not be
shorter than 60 days counted from the day when
such notice was sent, the City may activate the
security and charge the amount of the total market
value of the Land in EUR, increased by the
statutory default interest as defined by the law and
calculated from the date of the Contract signing
until the date of charging such security.

Ради избегавања сумње, у случају да ZF не
испуни било коју своју обавезу из овог Уговора
и у случају да такву обавезу не испуни ни у
додатном року, Град неће имати право да
захтева било које друго право према ZF осим
права да активира средства обезбеђења.

To avoid any doubt, in case any contractual
obligations under this Contract are not fulfilled by
ZF, and in case ZF does not remedy such a breach
within additional deadline, the City will not have
any other claim or right against ZF other than the
right to activate the security.
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У случају стечаја или ликвидације пословне
банке која је издала банкарску гаранцију, ZF је
у обавези да без одлагања достави нову
банкарску гаранцију друге пословне банке у
Републици Србији.

In the event of bankruptcy or liquidation of the
commercial bank which has issued the bank
guarantee, ZF is obliged to submit a new bank
guarantee issued by another commercial bank in
the Republic of Serbia without any delay.

У случају да ZF не достави средство In case ZF does not provide the security required
обезбеђења из овог члана, Град ће Уговор under this Article, the City will unilaterally
terminate this Contract.
једнострано раскинути.

Члан 14.

Article 14

ZF има обавезу да поднесе овај уговор сваком ZF is obliged to submit this Contract to every state
даваоцу државне помоћи код којег се јави за aid provider to which it applies for granting
доделу средстава.
incentives.
Члан 15.

Article 15

У случају спора приликом реализације овог
уговора, уговорне стране ће настојати да исти
реше мирним путем, а у супротном, уговара се
надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.

In case of disputes arising from the realization of
this Contract, Contractual Parties will try to solve
the dispute amicably, and in case this is not
possible, the dispute will be in the competence of
the relevant court in Pančevo.

Члан 16.

Article 16

За све што није предвиђено овим Уговором
примењиваће се одредбе закона којим се
уређују облигациони односи и други важећи
прописи Републике Србије и биће тумачен у
складу са правом Републике Србије.

All matters not regulated by this Contract shall be
governed by the law that regulates contractual
obligations, as well as other applicable regulations
of the Republic of Serbia, and shall be interpreted
under the laws of the Republic of Serbia.

Члан 17.

Article 17

Овај уговор се сматра закљученим даном The date of this Contract is the date of its
солемнизације.
certification by a Notary Public.
Члан 18.

Article 18

Текст уговора ће бити сачињен на српском и The Contract is written in Serbian and in English.
77

енглеском језику.
In case of any discrepancy between the Serbian
У случају било какве неподударности текста на and the English version of the Contract, the
српском и енглеском језику, меродаван ће бити Contract in Serbian shall prevail.
текст уговора на српском језику.
Члан 19.

Article 19

Уговор је сачињен у 10 (десет) истоветних
примерака, од којих 4 (четири) задржава Град,
5 (пет) задржава ZF, а 1 (један) примерак
задржава јавнобележничка канцеларија.

This Contract is made in 10 (ten) identical copies,
4 (four) of which are kept by the City, 5 (five) of
which are kept by ZF and 1 (one) of which is kept
by the office of the Notary Public.

ЗА:
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павлов

FOR:
CITY OF PANČEVO
MAYOR
Saša Pavlov

____________________

___________________

ЗА:
ZF Serbia d.o.o. Pančevo
Милан Грујић, директор

FOR:
ZF Serbia d.o.o. Pančevo
Milan Grujić, Managing Director

_______________________

____________________

Michael Stauch, директор

Michael Stauch, Managing Director

________________________

____________________
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