СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 33. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 15 Новембар 2019. ГОДИНЕ

На основу чланова 32., 66. и 93.Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.
закон,101/16-др. закон и 47/18 ), чланова 6., 7. и 9. Одлуке
о признањима града Панчева („Сл. лист града Панчева“
бр. 4/11 и 24/13) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен
текст,12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 6.11. 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН
ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА
ПАНЧЕВА додељује се МИЛАНУ ГРУЈИЋУ, дипл.
инж.машинства, директору „ZF Serbia d.o.o. Pančevo“.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-6
Панчево, 06.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Градоначелник града Панчева, дана 9.10.2019.
године, разматрао је Правилник о изменама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево од
1.10.2019.године, те је на основу чланова 44. и 66. Закона
о локалној самоуправи ('"Службени гласник РС'' бр.
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и чланова
54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен
текст, 12/16, 8/19 и 16/19), донеo

Аконтација претплате 11.597,00

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа „Зеленило“
Панчево од 1.10.2019.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа
„Зеленило“ Панчево од 1.10.2019.године с обзиром да је
исти урађен у складу са Одлуком о максималном броју
запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе града Панчева за 2017.годину („Сл.лист града
Панчева“ број 17/17, 29/17, 4/18 и 11/18).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Зеленило“ Панчево да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и
31/19) и друге прописе, којима је прописано да
корисници јавних средстава не могу заснивати радни
однос са новим лицима ради попуњавања слободних,
односно упражњених радних места до рока утврђеног
законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може се
заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа,
уз
претходно
прибављено
мишљење
Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
Решење доставити:
Јавном комуналном
предузећу „Зеленило“ Панчево, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај и Секретаријату за финансије Градске управе
града Панчева.
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15. Новембар 2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:Ii-06-020-2/2019-1310
Панчево, 9.10.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА

гласник РС“ број 36/09,88/10,38/15, 113/17 и 113/17др.закон), чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), тачке III
Решења о оснивању Савета за запошљавање града
Панчева број II-06-020-1/2009-265 од 11.05.2009.
године и решења број II- 06-020-2/2018-294 од
29.10.2019. године, донео

Градоначелник града Панчева дана 2.10.
2019. године, разматрао је Предлог Решења о измени
Решења о именовању чланова Савета за запошљавање
града Панчева, па је на основу чланова 44. и 66. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др. закон и 47/18),
члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Службени гласник РС“ број
36/09,88/10,38/15, 113/17 и 113/17-др.закон), чланова
54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст,
12/16, 8/19 и 16/19), и тачке III Решења о оснивању
Савета за запошљавање града Панчева број II-06-0201/2009-265 од 11.05.2009. године и решења број II- 06020-2/2018-294 од 05.03.2018. године, донео

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању чланова
Савета за запошљавање града Панчева

Саша Павлов

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању чланова
Савета за запошљавање града Панчева
I
о именовању чланова Савета за
Панчева број II-06-020-2/2018године и број II-06-020-2/2018године, у тачки I подтачка 1.

У Решењу
запошљавање града
300 од 07.03.2018.
1040 од 16.10.2018.
мења се и гласи:
„1. Миленко Чучковић, члан Градског већа
града Панчева за подручје рада, запошљавања и
социјалне политике, представник локалне самоуправе,
представник града Панчева“
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-975
Панчево, 2.10.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева
дана
29.10.2019. године, разматрао је Предлог Решења о
измени Решења о именовању чланова Савета за
запошљавање града Панчева, па је на основу чланова
44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), члана 28. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени

I
У Решењу о именовању чланова Савета за
запошљавање града Панчева број II-06-020-2/2018300 од 07.03.2018. године, број II-06-020-2/2018-1040
од 16.10.2018. године и II-06-020-2/2019-975 од
02.10.2019. године, у тачки I подтачке 3. и 5. мењају
се и гласе:
„3.Ђорђе Лукач, представник Националне
службе за запошљавање-филијала Панчево;
5.
Ненад
Дојчиновић,
представник
образовних институција средњих школа. “
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-1380
Панчево, 29.10.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 15.11.
2019. године разматрао је Предлог решења о измени
Решења o образовању Тима за израду Нацрта
стратегије развоја социјалне заштите града Панчева
2020-2027. године, па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ( "Службени гласник
РС" број 129/07 , 83/14 – др. закон, 101/16-др. закон и
47/18) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), донео следеће

РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА O ОБРАЗОВАЊУ
ТИМА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ
РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА 2020-2027. ГОДИНЕ
I
У Решењу o образовању Тима за израду
Нацрта стратегије развоја социјалне заштите града
Панчева 2020-2027. године број: II-06-020-2/2019-623
од 13.06.2019. године, тачка I, став 1. подтачка 1.
мења се и гласи:
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„1. Сузана Јовановић, дипл. социјални
радник, руководилац службе за децу и младе у Центру
за социјални рад „Солидарност“ Панчево,
координатор Тима.“.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-1466
Панчево, 15.11.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града Панчева, дана
5.11.2019. године разматрао је Предлог Одлуке о
додели награде града Панчева „Полицајац месеца“, те
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), чланова 54. и
98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19) и чланова 2. и 3. Одлуке о награди града
Панчева „Полицајац месеца“ („Службени лист града
Панчева“ број 13/15) донео

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

Награда града Панчева „Полицајац месеца“ за
месец август 2019. године додељује се КАЈАЛИЋ
СРЂАНУ, полицијском службенику Полицијске
испоставе Панчево.
Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-1405
Панчево,5.11. 2019.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града Панчева, дана
5.11.2019. године разматрао је Предлог Одлуке о
додели награде града Панчева „Полицајац месеца“, те
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), чланова 54. и
98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст, 12/16,

15. Новембар 2019. године

8/19 и 16/19) и чланова 2. и 3. Одлуке о награди града
Панчева „Полицајац месеца“ („Службени лист града
Панчева“ број 13/15) донео

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

Награда града Панчева „Полицајац месеца“ за
месец септембар 2019. године додељује се
МАРКОВИЋ НЕНАДУ, полицијском службенику
Одељења криминалистичке полиције.
Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-1406
Панчево, 5.11.2019.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева на седници
одржаној дана 5.11. 2019. године, разматрало је
Предлог решења о именовању представника Градског
већа града Панчева у Социјално-економском савету
града Панчева, па је на основу члана 3. Споразума о
оснивању, деловању и начину рада Социјалноекономског савета града Панчева и чланова 59. и 98.
став 3. Статута града Панчева (''Службени лист града
Панчева“, број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о именовању представника Градског
већа града Панчева у Социјалноекономском савету града Панчева
I
За представнике Градског већа града Панчева
у Социјално-економском савету града Панчева,
именују се :
1. САША ПАВЛОВ, градоначелник града
Панчева, представник
МАЈА ВИТМАН, помоћник градоначелника
за економски развој-градски менаџер, заменик
представника
2. ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ, заменик
градоначелника града Панчева, представник
ВЕСНА АРСЕНОВИЋ, заменик председника
Скупштине града Панчева, заменик представника
3. КАТАРИНА БАЊАИ, члан Градског већа
града Панчева, представник
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ТИЈАНА ЈАНИЋИЈЕВИЋ, службеник у
Градској управи града Панчева, заменик представника
4. МИЛЕНКО ЧУЧКОВИЋ, члан Градског
већа града Панчева, представник
ИВАН ДУПОР, службеник у Градској управи
града Панчева, заменик представника.
Представници Градског већа града Панчева у
Социјално-економском савету града Панчева, именују
се на период од четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2019-71
Панчево, 5.11.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон и 87/18), члана 11. став 2. и став
3. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), члана 15. Одлуке о Градској
управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а
(„Службени гласник РС“ број 18/16) и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Старчево у улици
Панчевачки пут, поред коловоза на прописаној
удаљености (испред зграде ПТТ Србија), одређује се
постављање опреме пута – жуто-црних стубића (IX7.1), пречника 2 цола, у циљу заштите пешака и зелене
површине од непрописног паркирања возила.
II Налаже се ЈКП „Старчевац“ Старчево, да:
- изврши постављање предметне опреме пута
– стубића, у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији,
стандардом
и
техничком
информацијом на коју Одељење за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, издаје сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
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III Рок за извршење овог решења је
31.03.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 11. став 2. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
прописано је следеће: у циљу заштите пешака у
саобраћају, на саобраћајним површинама могу се
постављати стубићи, ограде и посуде са украсним
биљем (жардињере), на местима које одређује
Секретаријат, решењем. Ставом 3. поменутог члана
11. прписано је да стубиће и ограде поставља и
одржава управљач пута, а посуде са украсним биљем
(жардињере) поставља и одржава ЈКП „Зеленило“
Панчево.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-2
Панчево, 15.01.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. Правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон и 87/18), члана 34. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17, 24/17,
4/18 и 11/18), члана 15. Одлуке о Градској управи
града Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени
гласник РС“ број 18/16), одредби Правилника о
саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ број
85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Дринска, између кућних бројева 15 и 17, одређује се
постављање саобраћајног знака II-3 „забрана
саобраћаја за возила у оба смера“ са допунском
таблом IV-5 „осим за возила снабдевања, комуналног
одржавања и хитних интервенција“. Знак са
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допунском таблом поставити на почетку пешачке
стазе гледано од коловоза (пешачког прелаза) према
поменутим зградама.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачкe I диспозитива овог решења, а у складу са
законским одредбама, Правилником о саобраћајној
сигнализацији и стандардом;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације;
III Рок за извршење овог решења је
31.03.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-1
Панчево, 14.01.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. Правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон и 87/18), члана 34. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17, 24/17,
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4/18 и 11/18), члана 15. Одлуке о Градској управи
града Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени
гласник РС“ број 18/16) и одредаба Правилника о
саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ број
85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улицама
Цара Душана, Филипа Вишњића и Петра
Прерадовића, одређује се обележавање (уређење) зоне
школе за основно и средње образовање „Мара
Мандић“, саобраћајним знаковима и ознакама на путу.
II Зону школе из тачке I диспозитива овог
решења
означити
(уредити)
одговарајућим
саобраћајним знаковима и ознакама на путу, у складу
са Саобраћајним пројектом знакова са изменљивим
садржајем у зони школе за основно и средње
образовање „Мара Мандић“ у Панчеву (бр. пројекта P203/2017), на који је издата сагласност бр. V-17-3441103/2017 дана 13.11.2017. године.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачака I и II диспозитива овог решења, у складу са
законским одредбама, Правилником о саобраћајној
сигнализацији,
стандардом
и
споменутим
Саобраћајним пројектом знакова са изменљивим
садржајем у зони школе за основно и средње
образовање „Мара Мандић“ у Панчеву;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације;
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
IV Рок за извршење овог решења је
04.04.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута. Након израђеног
Саобраћајног пројекта знакова са изменљивим
садржајем у зони школе за основно и средње
образовање „Мара Мандић“ у Панчеву, на који је
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издата сагласност овог Одељења, постављени су
знакови са измењивим садржајем порука (брзински
дисплеји) и створени су услови за постављање нове
саобраћајне сигнализације (саобраћајних знакова и
ознака на путу), у зони поменуте школе у насељеном
месту Панчево.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-12
Панчево, 04.02.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон и 87/18), члана 34. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17, 24/17,
4/18 и 11/18), члана 15. Одлуке о Градској управи
града Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени
гласник РС“ број 18/16), одредби Правилника о
саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ број
85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у Старом
градском језгру (зони успореног саобраћаја), одређује
се делимична измена режима саобраћаја, на следећи
начин: улица Игњата Барајевца остаје улица којом је
кретање возилима дозвољено у смеру од улице Трг
мученика ка улици Вука Караџића; из улице Игњата
Барајевца дозвољава се скретање возила лево и десно
у улицу Вука Караџића; део улице Вука Караџића
остаје са двосмерним режимом кретања возила од
улице Браће Јовановића до улице Игњата Барајевца;
на делу улице Вука Караџића у смеру од улице
Игњата Барајевца ка улици Ђуре Јакшића одређује се
једносмеран режим кретања возила; из улице
Штросмајерова дозвољава се кретање возила само у
лево, према улици Ђуре Јакшића; испод саобраћајног
знака II-22 „забрана саобраћаја за возила чија укупна
маса прелази одређену масу“ који се налази на
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почетку улице Игњата Барајевца, поставити допунску
таблу IV-5 „осим за возила са посебним одобрењем“.
Ускладити сву саобраћајну сигнализацију (у свим
улицама) на основу овакве измене режима саобраћаја.
Остали елементи саобраћајног режима остају
непромењени.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачкe I диспозитива овог решења, а у складу са
законским одредбама, Саобраћајним пројектом,
Правилником о саобраћајној сигнализацији и
стандардом;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације;
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
III Рок за извршење овог решења је
20.03.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
Делимична измена режима саобраћаја у
Старом градском језгру града Панчева је неопходна
ради лакшег кретања станара и посетилаца дате зоне.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-6
Панчево, 29.01.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник
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Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон и 87/18), члана 34. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17, 24/17,
4/18 и 11/18), члана 15. Одлуке о Градској управи
града Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени
гласник РС“ број 18/16) и одредаба Правилника о
саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ број
85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Старчево, одређује се
обележавање (уређење) зоне школе „Вук Стефановић
Караџић“, саобраћајним знаковима, ознакама на путу
и маркерима за означавање саобраћајних површина.
II Зону школе из тачке I диспозитива овог
решења
означити
(уредити)
одговарајућим
саобраћајним знаковима, ознакама на путу и
маркерима за означавање саобраћајних површина (IX1), у складу са Главним пројектом саобраћајне
сигнализације за обележавање зоне школе ОШ „Вук
Стефановић Караџић“ у Старчеву, од марта 2017.
године (број прој. 87-17), на који је издата сагласност
бр. V-17-344-996/2018 дана 12.09.2018. године и
сагласност на измену пројекта бр. V-17-344-996/2018
дана 10.12.2018. године.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачака I и II диспозитива овог решења, у складу са
законским одредбама, Правилником о саобраћајној
сигнализацији, стандардом и споменутим Главним
пројектом саобраћајне сигнализације за обележавање
зоне школе ОШ „Вук Стефановић Караџић“ у
Старчеву;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације;
уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
IV Рок за извршење овог решења је
04.04.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у

15. Новембар 2019. године

насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута. Након израђеног
Главног пројекта саобраћајне сигнализације за
обележавање зоне школе ОШ „Вук Стефановић
Караџић“ у Старчеву, на који је издата сагласност овог
Одељења, постављена је заштитна ограда за пешаке и
створени су услови за постављање нове саобраћајне
сигнализације (саобраћајних знакова и ознака на путу)
и нове опреме пута (маркери), у зони поменуте школе
у насељеном месту Старчево.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-11
Панчево, 04.02.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. Правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон и 87/18), члана 34. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17, 24/17,
4/18 и 11/18), члана 15. Одлуке о Градској управи
града Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени
гласник РС“ број 18/16) и одредаба Правилника о
саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ број
85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Карађорђева, у зони кућног броја 1, одређује се
означавање 1 (једног) паркинг места за возила особа са
инвалидитетом (прво паркинг место са додатним
простором, са леве стране улице). Паркинг место
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означити саобраћајним знаком „паркиралиште“ (III30) са ознаком на знаку (или са допунском таблом IV21) да је паркинг место намењено особама са
инвалидитетом и хоризонталном ознаком за
обележавање паркинг места за особе са
инвалидитетом (V-17.3.1).
II Паркинг место за особе са инвалидитетом
из тачке I диспозитива овог решења, означити на
простору који је тренутно означен као паркинг место
посебног паркиралишта бр. 158 и на простору
(површини) поред постојећег паркинг места бр. 158 према улици Војводе Радомира Путника. Изградити
приступну стазу до тротоара и уклонити ивичњаке.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачака I и II диспозитива овог решења, у складу са
Правилником
о
саобраћајној
сигнализацији,
стандардом, законским одредбама, подзаконским
актима и Саобраћајним пројектом на који Одељење за
саобраћај издаје сагласност.
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације;
уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
IV Налаже се ЈКП „Хигијена“ Панчево –
Служба „Паркинг сервис“, да постојеће паркинг место
посебног паркиралишта прве зоне бр. 158, у улици
Карађорђева у Панчеву, изузме из система наплате
након обележавања паркинг места за возила особа са
инвалидитетом.
V Рок за извршење овог решења је
06.04.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
У складу са прописима који дефинишу
минималан број паркинг места за особе са
инвалидитетом на паркиралиштима (најмање 5%
места од укупног броја места за паркирање, а најмање
једно место за паркирање возила особа са
инвалидитетом), одређена је локација у улици
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Карађорђева у Панчеву, за означавање оваквог
паркинг места.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-13
Панчево, 06.02.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон и 87/18), члана 18. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17, 24/17,
4/18 и 11/18), члана 15. Одлуке о Градској управи
града Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени
гласник РС“ број 18/16) и одредаба Правилника о
саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ број
85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево, у улици
Краљевића Марка испред кућног броја 40, одређује се
постављање опреме пута – жуто-црних стубића (IX7.1), пречника 2 цола, према следећим условима:
- стубићи не смеју умањивати постојећу
ширину тротоара;
- стубићи не смеју умањивати постојећу
ширину коловоза;
- висина стубића – према стандарду;
- стубићи се укопавају у земљу са бетонском
стопом на одговарајућу дубину;
- стубићи не смеју ометати кретање пешака,
не смеју ометати безбедно одвијање динамичког
саобраћаја, нити угрожавати постојеће инсталације
комуналне инфраструктуре;
- стубићи не смеју угрожавати суседне
објекте;
- стубићи морају имати ретрорефлектујућу
површину.
II Опрема пута (стубићи) из тачке I
диспозитива овог решења се постављају у циљу
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заштите пешака, стамбеног објекта, пешачких и
зелених површина, од непрописног паркирања и
проласка возила.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изради Саобраћајно-техничке услове за
постављање опреме пута - стубића из тачака I и II
диспозитива овог решења, о трошку власника
стамбеног објекта из улице Краљевића Марка бр. 40,
Панчево, а на које Одељење за саобраћај издаје
сагласност.
- постављену саобраћајну сигнализацију
(опрему пута) евидентира у Катастру саобраћајне
сигнализације.
IV Налаже се подносиоцу захтева, да постави
опрему пута – жуто-црне стубиће (IX-7.1) из тачака I и
II диспозитива овог решења, у складу са Саобраћајнотехничким условима издатим од стране Јавног
предузећа „Урбанизам“ Панчево и овим Решењем.
V Рок за извршење овог решења је
11.04.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 18. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), прописано је следеће: изузетно, на
површинама из става 1. овог члана (на површинама
јавне намене), на захтев власника стамбеног, односно
пословног објекта, Секретаријат може издати решење
за постављање заштитних ограда, стубића, или других
препрека у циљу обезбеђења слободног приступа у
објекат, гаражу, дворишни простор, као и ради
заштите јавних површина.
Дана 08.02.2019. године, запримљена је молба
Рајшић Душана и Рајшић Мирјане у којој се тражи
одобрење за постављање опреме пута – стубића у
улици Краљевића Марка испред кућног броја 40.
Обиласком предметне локације из тачке I
диспозитива овог решења, а на основу горе наведене
молбе, утврђене су непрописне радње возилима, које
угрожавају безбедност пешака, онемогућавају пролаз
тротоаром, које доприносе уништавању зеленила у
предметној зони и угрожавају стамбени објекат на
датој адреси.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-14
Панчево, 11.02.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
чланова 157. став 1. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), члана 11. став 2. и став 3. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
члана 15. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 13/17), чланова
90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број
18/16) и одредаба Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Дунавска у зони кућног броја 8 (код Топлане
„Содара“), одређује се постављање опреме пута –
жуто-црних стубића (IX-7.1), пречника 2 цола, у циљу
заштите пешака и зелене површине од непрописног
проласка возила преко дате површине, која се налази
на крају улице.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање предметне опреме пута
– стубића, у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији, стандардом и саобраћајно-техничким
условима на које Одељење за саобраћај Секретаријата
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града Панчева,
издаје сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III Рок за извршење овог решења је
01.05.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
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саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 11. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), прописано је следеће: у циљу
заштите пешака у саобраћају, на саобраћајним
површинама могу се постављати стубићи, ограде и
посуде са украсним биљем (жардињере), на местима
које одређује Секретаријат, решењем. Ставом 3.
поменутог члана 11. прописано је да стубиће и ограде
поставља и одржава управљач пута, а посуде са
украсним биљем (жардињере) поставља и одржава
ЈКП „Зеленило“ Панчево.
На основу захтева странке, а након обиласка
предметне локације и увидом у стање на терену од
стране службеника Одељења за саобраћај,
констатована је неопходност предузимања мера у
циљу повећања безбедности пешака и заштите зелене
површине од непрописног проласка возила преко
исте, која није намењена за кретање возила.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-19
Панчево, 27.02.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
чланова 157. став 1. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16) и
одредаба Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Кикиндска, на делу од улице Војвођански булевар
према вртићу „Бајка“ и трговинском објекту
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„Подунавље“, одређује се постављање саобраћајних
знакова III-85.1 „ПАЗИ ДЕЦА“ (саобраћајни знак
опасности „деца на путу“ на флуоресцентној жутој
подлози са текстом „ПАЗИ ДЕЦА“). Саобраћајне
знакове III-85.1 поставити у оба смера кретања на
поменутом делу улице, са десне стране коловоза.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, у складу са
Правилником о саобраћајној сигнализацији и
стандардом;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације.
III Рок за извршење овог решења је
01.04.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
На основу захтева Скупштине МЗ „Котеж“
Панчево, а након обиласка предметне локације и
увидом у стање на терену од стране службеника
Одељења за саобраћај, констатована је неопходност
предузимања мера у циљу повећања безбедности
пешака (пре свега деце) у овом делу насеља „Котеж
2“. Услед непостојања тротоара у зони вртића, зелене
пијаце и других трговинских објеката у датој зони,
пешаци користе део коловоза за кретање, те настаје
конфликт између пешачког и моторног саобраћаја.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-17
Панчево, 26.02.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
чланова 157. став 1. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), члана 11. став 2. и став 3. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
члана 15. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 13/17), чланова
90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број
18/16) и одредаба Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Старчево у улици Иве
Лоле Рибара (општински пут ОП1), у зони Основне
школе „Вук Стефановић Караџић“, одређује се
додатно постављање заштитне пешачке ограде (црножута, ретрорефлектујућа) уз ивицу коловоза у датој
зони, у циљу заштите пешака и зелене површине од
непрописног паркирања возила и у циљу повећања
безбедности деце у саобраћају. Заштитну пешачку
ограду поставити на делу од постојеће пешачке ограде
до улаза у школско двориште за возила (у наставку
постојеће пешачке ограде), тако да новопостављена
ограда и постојећа ограда чине једну хомогену
целину.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање предметне опреме пута
– пешачке ограде, односно изврши техничку
регулацију саобраћаја из тачке I диспозитива овог
решења, у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији, стандардима и саобраћајно-техничким
условима на које Одељење за саобраћај Секретаријата
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града Панчева,
издаје сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
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III Рок за извршење овог решења је
01.06.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 11. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), прописано је следеће: у циљу
заштите пешака у саобраћају, на саобраћајним
површинама могу се постављати стубићи, ограде и
посуде са украсним биљем (жардињере), на местима
које одређује Секретаријат, решењем. Ставом 3.
поменутог члана 11. прописано је да стубиће и ограде
поставља и одржава управљач пута, а посуде са
украсним биљем (жардињере) поставља и одржава
ЈКП „Зеленило“ Панчево.
Након постављања заштитне пешачке ограде
према Пројекту уређења зоне школе „Вук Стефановић
Караџић“ у Старчеву, јавила се потреба за
постављањем додатних елемената ограде, ради
спречавања непрописног паркирања возила у зони
школе и ради додатне заштите деце од возила. Након
обиласка предметне локације и увидом у стање на
терену од стране службеника Одељења за саобраћај,
констатована је неопходност предузимања поменутих
мера.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина, дипл. инж. саоб.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-22
Панчево, 07.03.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. Правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
чланова 157. став 1. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
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и 87/18), члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16) и
одредаба Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у зони
раскрснице улица Проте Матеје Ненадовића и Краља
Милана Обреновића, одређује се обележавање
пешачких прелаза попречним ознакама на коловозу
(V-4) и саобраћајним знаковима (III-6), као и
обележавање ознака на коловозу за забрану
заустављања и паркирања (V-16.1) у зони раскраснице
и у близини пешачких прелаза.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, у складу са
законским одредбама, Правилником о саобраћајној
сигнализацији и стандардом;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације.
III Рок за извршење овог решења је
06.05.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
Након обиласка предметне локације и увидом
у стање на терену од стране службеника Одељења за
саобраћај, констатована је неопходност предузимања
мера у циљу повећања безбедности пешака у овом
делу насеља „Тесла“. Услед непостојања пешачких
прелаза на датој раскрсници, угрожена је безбедност
пешака, те је наложено обележавање истих.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-21
Панчево, 06.03.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
чланова 157. став 1. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), члана 11. став 2. и став 3. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18),
члана 15. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 13/17), чланова
90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број
18/16) и одредаба Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Вељка
Петровића, у зони дечијег игралишта и аутобуског
стајалишта према раскрсници са улицом Вељка
Влаховића (уз ивицу коловоза у датој зони), одређује
се постављање опреме пута – жуто-црних стубића (IX7.1), пречника 2 цола, у циљу заштите пешака и зелене
површине од непрописног паркирања возила и у циљу
повећања безбедности деце.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање предметне опреме пута
– стубића, односно изврши техничку регулацију
саобраћаја из тачке I диспозитива овог решења, у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
стандардима и саобраћајно-техничким условима на
које Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, издаје
сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III ок за извршење овог решења је 11.06.2019.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
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Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 11. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), прописано је следеће: у циљу
заштите пешака у саобраћају, на саобраћајним
површинама могу се постављати стубићи, ограде и
посуде са украсним биљем (жардињере), на местима
које одређује Секретаријат, решењем. Ставом 3.
поменутог члана 11. прописано је да стубиће и ограде
поставља и одржава управљач пута, а посуде са
украсним биљем (жардињере) поставља и одржава
ЈКП „Зеленило“ Панчево.
У улици Вељка Петровића у Панчеву, зелена
површина између коловоза и тротора се користи за
непрописно паркирање возила, чиме се угрожава
безбедност пешака (пре свега деце) и уништава
поменута површина. Након обиласка предметне
локације и увидом у стање на терену од стране
службеника Одељења за саобраћај, констатована је
неопходност предузимања поменутих мера.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина, дипл. инж. саоб.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-23
Панчево, 11.03.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („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), члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја
на територији града Панчева („Сл. лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Сл. лист
града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141.
ЗУП-а („Сл. гласник РС“ број 18/16), одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
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гласник РС“ број 85/17), одредби Правилника о
техничким средствима за успоравање саобраћаја на
путу („Сл. гласник РС“ број 9/14) и Закључка
Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева бр.
II-05-06-1/2019-1/1 од 31.01.2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Козарачка стара, између кућних бројева 11 и 13,
одређује се постављање физичке препреке за
успоравање саобраћаја – вештачке избочине, од
гумених елемената.
Димензијe вештачке избочине износе: висина
5 cm, а ширина не мања од 90 cm (ограничење брзине
износи 40 km/h).
Физичку препреку за успоравање саобраћаја
на путу фиксирати у коловозни застор ради
спречавања одвајања појединачних елемената или
њихових делова и означити ретрорефлектујућим
материјалом.
II Физичку препреку из тачке I диспозитива
овог решења означити саобраћајним знаковима
обавештења III-4 „препрека за успоравање саобраћаја“
и III-67 „препоручена брзина 20km/h“, на заједничком
стубу непосредно пред наилазак на препреку, са десне
стране у оба смера.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачкe I диспозитива овог решења, а у складу са
законским одредбама, Правилником о саобраћајној
сигнализацији, Правилником о техничким средствима
за успоравање саобраћаја на путу, стандардом и
Саобраћајним пројектом на који Одељење за саобраћај
издаје сагласност;
- постављену саобраћајну сигнализацију и
опрему пута евидентира у Катастру саобраћајне
сигнализације.
IV Рок за извршење овог решења је
31.03.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
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Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
Услед непостојања изграђеног тротоара,
односно пешачке стазе за кретање пешака и услед
честог прекорачења ограничене брзине кретања
возила, а на основу захтева становника улице
Козарачка стара и донетог закључка Комитета за
безбедност саобраћаја града Панчева, јавила се
потреба за постављањем физичке препреке за
успоравање саобраћаја на датој локацији.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-7
Панчево, 31.01.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
чланова 157. став 1. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 8/19), члана 15. Одлуке о Градској
управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а
(„Службени гласник РС“ број 18/16) и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Вука
Караџића испред кућног броја 2Б, одређује се
обележавање паркинг места (2 паркинг места)
ознакама жуте боје V-17.2 за управно паркирање, која
су намењена возилима Водопривредног друштва
„Тамиш Дунав“ д.о.о.
Уз ознаке на путу, поставити и саобраћајни
знак III-30 „паркиралиште“ са допунском таблом IV-5
„Резервисано за возила Тамиш Дунав д.о.о. на 2 пм“.
На колским улазима у објекте у датој зони,
обележити ознаке V-16.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
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- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачкe I диспозитива овог решења, у складу са
Правилником
о
саобраћајној
сигнализацији,
стандардом и Саобраћајним пројектом на који
Одељење за саобраћај издаје сагласност.
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације.
III Рок за извршење овог решења је
20.05.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 1.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 8/19)
прописано је да техничко регулисање саобраћаја на
општинским путевима и улицама на територији Града
обавља Секретаријат, у складу са законом. У ставу 5.
истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута. .
Обиласком предметне локације из тачке I
диспозитива овог решења, а на основу молбе
Водопривредног друштва „Тамиш Дунав“ д.о.о. из
Панчева, утврђено је да постоји слободан простор
између коловоза и тротоара за обележавање два
паркинг места за управно паркирање, у складу са
прописима.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-27
Панчево, 15.04.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
чланова 157. став 1. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 8/19), члана 15. Одлуке о Градској
управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а
(„Службени гласник РС“ број 18/16) и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Македонска, на паркиралишту испред Спортског
центра „Младост“ одређује се увођење једносмерног
режима саобраћаја. Једносмерност кретања означити
од скретања за главни улаз у Спортски центар, према
излазу са паркиралишта ка почетку улице
Македонска.
Поставити
одговарајућу
саобраћајну
сигнализацију којом се недвосмислено дефинише
поменути начин кретања из става 1. ове тачке.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачкe I диспозитива овог решења, у складу са
Правилником
о
саобраћајној
сигнализацији,
стандардом и Саобраћајним пројектом на који
Одељење за саобраћај издаје сагласност.
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације.
III Рок за извршење овог решења је
16.06.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 1.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 8/19)
прописано је да техничко регулисање саобраћаја на
општинским путевима и улицама на територији Града
обавља Секретаријат, у складу са законом. У ставу 5.
истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута. .
Обиласком предметне локације из тачке I
диспозитива овог решења, утврђено је да постоји
потреба за увођењем оваквог режима кретања на
паркиралишту, обзиром да је недовољна ширина
пролаза према главном улазу у Спортски центар, за
мимоилажење возила која улазе и излазе са
паркиралишта.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.

15. Новембар 2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-29
Панчево, 15.04.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („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), члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја
на територији града Панчева („Сл. лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Сл. лист
града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141.
ЗУП-а („Сл. гласник РС“ број 18/16), одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17) и одредби Правилника о
техничким средствима за успоравање саобраћаја на
путу („Сл. гласник РС“ број 9/14), доноси

РЕШЕЊЕ
I Одређује се измештање физичке препреке за
успоравање саобраћаја и пратеће саобраћајне
сигнализације, који се налазе у улици Скадарска у
зони кућног броја 32 у насељеном месту Панчево.
Поменуту физичку препреку и пратећу саобраћајну
сигнализацију преместити у улицу Скадарска између
кућних бројева 36 и 38.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, премештањем
физичке препреке и одговарајуће саобраћајне
сигнализације и постављањем истих у складу са
Правилником о саобраћајној сигнализацији и
Правилником о техничким средствима за успоравање
саобраћаја на путу.
Рок за извршење овог решења је 25.05.2019.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ V-17-344-1/2019-31
ПАНЧЕВО, 20.04.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
чланова 157. став 1. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), члана 11. став 2. и члана 18. став 2. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17, 24/17,
4/18 и 11/18), члана 15. Одлуке о Градској управи
града Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени
гласник РС“ број 18/16) и одредаба Правилника о
саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ број
85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Скадарска, у зони кућног броја 5 (поред коловоза у
датој зони), одређује се постављање опреме пута –
стубића (пречника 2 цола), са ланцима, према
следећим условима:
- опрема пута не сме умањивати постојећу
ширину тротоара;
- опрема пута не сме умањивати постојећу
ширину коловоза;
- висина стубића – према стандарду;
- стубићи се укопавају у земљу са бетонском
стопом на одговарајућу дубину;
- опрема пута не сме ометати кретање
пешака, не сме ометати безбедно одвијање
динамичког саобраћаја, нити угрожавати постојеће
инсталације комуналне инфраструктуре;
- опрема пута не сме угрожавати суседне
објекте;
- стубићи морају имати ретрорефлектујућу
површину, односно морају бити уочљиви.
II Опрема пута из тачке I диспозитива овог
решења се поставља у циљу заштите пешака и јавне
површине од непрописног паркирања возила, као и у
циљу обезбеђења слободног приступа стамбеном
објекту.
III Налаже се подносиоцу захтева, да постави
опрему пута из тачака I и II диспозитива овог решења
(о сопственом трошку), у складу са овим Решењем.

15. Новембар 2019. године

IV Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
V Рок за извршење овог решења је
11.05.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 11. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18), прописано је следеће: у циљу
заштите пешака у саобраћају, на саобраћајним
површинама могу се постављати стубићи, ограде и
посуде са украсним биљем (жардињере), на местима
које одређује Секретаријат, решењем. Чланом 18. став
2. споменуте Одлуке, прописано је да на захтев
власника стамбеног, односно пословног објекта,
Секретаријат може издати решење за постављање
заштитних ограда, стубића или других препрека, у
циљу обезбеђења слободног приступа у објекат,
гаражу или дворишни простор, као и ради заштите
јавних зелених површина.
Обиласком предметне локације из тачке I
диспозитива овог решења, а на основу молбе Лазаров
Снежане из Панчева, утврђене су непрописне радње
возилима, које угрожавају безбедност учесника у
саобраћају, онемогућавају пролаз тротоаром, које
доприносе уништавању јавне површине у предметној
зони и угрожавају стамбени објекат на датој адреси.
Јавна површина између коловоза и тротора се користи
за непрописно паркирање возила, чиме се угрожава
безбедност пешака (пре свега деце) и уништава
поменута површина. Увидом у стање на терену,
констатована је неопходност предузимања поменутих
мера.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-25
Панчево, 10.04.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. 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), члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја
на територији града Панчева („Сл. лист града
Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Сл. лист
града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141.
ЗУП-а („Сл. гласник РС“ број 18/16), одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), одредби Правилника о
техничким средствима за успоравање саобраћаја на
путу („Сл. гласник РС“ број 9/14) и Закључка
Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева бр.
II-05-06-1/2019-1/1 од 31.01.2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Козарачка стара, између кућних бројева 7 и 9 (наспрам
ознаке кућног броја 18), одређује се постављање
физичке препреке за успоравање саобраћаја –
вештачке избочине, од гумених елемената.
Димензијe вештачке избочине износе: висина
5 cm, а ширина не мања од 90 cm (ограничење брзине
износи 40 km/h).
Физичку препреку за успоравање саобраћаја
на путу фиксирати у коловозни застор ради
спречавања одвајања појединачних елемената или
њихових делова и означити ретрорефлектујућим
материјалом.
II Физичку препреку из тачке I диспозитива
овог решења означити саобраћајним знаковима
обавештења III-4 „препрека за успоравање саобраћаја“
и III-67 „препоручена брзина 20km/h“, на заједничком
стубу непосредно пред наилазак на препреку, са десне
стране у оба смера.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачкe I диспозитива овог решења, а у складу са
законским одредбама, Правилником о саобраћајној
сигнализацији, Правилником о техничким средствима
за успоравање саобраћаја на путу, стандардом и
Саобраћајним пројектом на који Одељење за
саобраћај издаје сагласност;
- постављену саобраћајну сигнализацију и
опрему пута евидентира у Катастру саобраћајне
сигнализације.
IV Рок за извршење овог решења је
20.05.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
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Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
Услед непостојања изграђеног тротоара,
односно пешачке стазе за кретање пешака и услед
честог прекорачења ограничене брзине кретања
возила, а на основу захтева становника улице
Козарачка стара и донетог закључка Комитета за
безбедност саобраћаја града Панчева, јавила се
потреба за постављањем додатне физичке препреке за
успоравање саобраћаја на датој локацији.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-30
Панчево, 12.04.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон и 87/18), члана 34. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17, 24/17,
4/18 и 11/18), члана 15. Одлуке о Градској управи
града Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени
гласник РС“ број 18/16), одредби Правилника о
саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ број
85/17), доноси
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РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Стефана Стратимировића, на почетку слепог дела
улице (на почетку последњег сегмента улице),
одређује се постављање саобраћајног знака II-7
„забрана саобраћаја за теретна возила“ са допунском
таблом IV-5 „осим за возила комуналног одржавања и
хитних интервенција“.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачкe I диспозитива овог решења, у складу са
законским одредбама, Правилником о саобраћајној
сигнализацији и стандардом;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације.
III Рок за извршење овог решења је
31.03.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-8
Панчево, 30.01.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
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безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон и 87/18), члана 34. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17, 24/17,
4/18 и 11/18), члана 27. Одлуке о аутобуским и такси
стајалиштима на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 38/16), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
одредби Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Вељка
Влаховића у зони кућног броја 11, одређује се
укидање 4 паркинг места за такси возила. Поменута
паркинг места претворити у паркинг места општег
јавног паркиралишта.
II У насељеном месту Панчево у улици
Вељка Петровића у зони кућног броја 12, одређује се
обележавање такси стајалишта са 2 (два) паркинг
места за такси возила, на местима непосредно уз
раскрсницу (прва два паркинг места до раскрснице са
улицом Вељка Влаховића). Такси стајалиште
означити ознакама на путу (паркиралишту) за такси
возила и саобраћајним знаком III-49.1 „такси
стајалиште“.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачака I и II диспозитива овог решења, у складу са
законским одредбама, Правилником о саобраћајној
сигнализацији и стандардом;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације;
уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
IV Рок за извршење овог решења је
31.03.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон
и 87/18), прописано је да техничко регулисање
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима обавља орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја. Чланом 34. став 2.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,
24/17, 4/18 и 11/18) прописано је да техничко
регулисање саобраћаја и одређивање привремених и
трајних режима саобраћаја врши Секретаријат, у
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складу са законом. У ставу 5. истог члана поменуте
Одлуке, прописано је да техничко регулисање
саобраћаја реализује управљач пута.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-9
Панчево, 31.01.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланa 157. став 1. 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,
87/18 и 23/19), члана 9. Закона о путевима („Сл.
гласник РС“ број 41/18 и 95/18-др. закон), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 8/19), члана
15. Одлуке о Градској управи града Панчевa („Сл.
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Сл. гласник РС“ број 18/16) и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево, одређује се
означавање зоне у којој је брзина ограничена на 30 km/
h (зона 30), у насељу и на ободу насеља „Тесла“.
Поменуту зону означити одговарајућим саобраћајним
знаковима III-27 „зона 30“ и III-27.1 „завршетак зоне
30“, (на улазима у насеље, односно излазима).
Постојеће саобраћајне знакове ускладити са
Правилником о саобраћајној сигнализацији.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачкe I диспозитива овог решења, а у складу са
законским одредбама, Саобраћајним пројектом на
који ово Одељење издаје сагласност, Правилником о
саобраћајној сигнализацији, стандардима и другим
прописима;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације.
III Рок за извршење овог решења је
10.08.2019. године.
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Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.
закон, 87/18 и 23/19), прописано је да техничко
регулисање саобраћаја на општинским путевима и
улицама у насељима обавља орган јединице локалне
самоуправе надлежан за послове саобраћаја. Чланом
34. став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
8/19) прописано је да техничко регулисање саобраћаја
на општинским путевима и улицама на територији
Града обавља Секретаријат, у складу са законом. У
ставу 5. истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута. Чланом 9. Закона о путевима („Сл. гласник РС“
број 41/18 и 95/18-др. закон) прописано је шта све
подразумева управљање јавним путевима.
Ради повећања безбедности учесника у
саобраћају, појавила се неопходност додатног
ограничења брзине кретања возила у насељу „Тесла“ у
Панчеву, где је повећан обим саобраћаја и где постоји
потенцијална опасност од конфликта између возила и
пешака. Након поднете молбе становника поменутог
насеља, службеници овог Одељења су констатовали
неопходност предузимања поменутих мера, које ће
бити реализоване након израде Саобраћајног пројекта.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-34
Панчево, 13.05.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. Правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланa 157. став 1. 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,
87/18 и 23/19), члана 9. Закона о путевима („Сл.
гласник РС“ број 41/18 и 95/18-др. закон), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 8/19), члана
15. Одлуке о Градској управи града Панчевa („Сл.
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лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Сл. гласник РС“ број 18/16) и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево, у улицама
Јанка Чмелика и Добровољачка, одређује се
постављање саобраћајних знакова II-43.1 „обавезан
смер десно“, у зони раскрснице са улицом Братствајединства.
II У насељеном месту Панчево, у улици
Гробљанска, одређује се постављање саобраћајних
знакова II-44.1 и II-44 „дозвољени смерови кретања“, у
зони раскрснице са улицом Братства-јединства.
III У насељеном месту Панчево, у улици
Братства-јединства,
одређује
се
постављање
саобраћајног знака II-44.2 „дозвољени смерови
кретања“, у зони раскрснице са улицом Гробљанска.
IV У насељеном месту Панчево, у улици
Братства-јединства други просек, одређује се
постављање саобраћајног знака II-43.2 „обавезан смер
лево“, у зони раскрснице са улицом Братствајединства.
V Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачaкa I, II, III и IV диспозитива овог решења, а у
складу са законским одредбама, Правилником о
саобраћајној сигнализацији, стандардима и другим
прописима;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације.
VI Рок за извршење овог решења је
15.07.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.
закон, 87/18 и 23/19), прописано је да техничко
регулисање саобраћаја на општинским путевима и
улицама у насељима обавља орган јединице локалне
самоуправе надлежан за послове саобраћаја. Чланом
34. став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
8/19) прописано је да техничко регулисање саобраћаја
на општинским путевима и улицама на територији
Града обавља Секретаријат, у складу са законом. У
ставу 5. истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута. Чланом 9. Закона о путевима („Сл. гласник РС“
број 41/18 и 95/18-др. закон) прописано је шта све
подразумева управљање јавним путевима.
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По захтеву Секретаријата за инспекцијске
послове Градске управе града Панчева, службеници
овог Одељења су утврдили да недостаје поменута
саобраћајна сигнализација којом се дефинише режим
кретања у датим улицама из диспозитива решења.
Ради повећања безбедности учесника у саобраћају и
јасног дефинисања режима кретања возила, наложено
је постављање предметних саобраћајних знакова.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-35
Панчево, 14.05.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланa 157. став 1. и 158. став 1. 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, 87/18 и 23/19), члана 11. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Сл. лист
града Панчева“ број 8/19), члана 15. Одлуке о Градској
управи града Панчевa („Сл. лист града Панчева“ број
13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Сл. гласник
РС“ број 18/16) и одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Кеј
Радоја Дакића бб, у зони предшколске установе
„Цврчак“, одређује се постављање заштитне пешачке
ограде (црно-жута, ретрорефлектујућа) уз ивицу
коловоза, у циљу заштите пешака од непрописно
паркираних возила и у циљу повећања безбедности
деце. Заштитну пешачку ограду поставити у целој
дужини објекта предшколске установе. Постојећу
неадекватну ограду уклонити.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање предметне опреме пута
– пешачке ретрорефлектујуће ограде, односно изврши
техничку регулацију саобраћаја из тачке I диспозитива
овог решења, у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији, стандардима и саобраћајно-техничким
условима на које Одељење за саобраћај Секретаријата
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за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града Панчева,
издаје сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III Рок за извршење овог решења је
20.08.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.
закон, 87/18 и 23/19), прописано је да техничко
регулисање саобраћаја на општинским путевима и
улицама у насељима обавља орган јединице локалне
самоуправе надлежан за послове саобраћаја. Чланом
11. став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
8/19), прописано је следеће: 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. Ставом 3. поменутог члана 11.
прописано је да стубиће и ограде поставља и одржава
управљач пута.
На основу захтева представника родитеља
чија деца похађају вртић „Цврчак“, службеници овог
Одељења су констатовали неопходност предузимања
мера у циљу повећања безбедности пешака (деце) и
заштите тротоара.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
САВЕТНИК
Срђан Половина, дипл. инж. саоб.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-37
Панчево, 19.06.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланa 157. став 1. 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,
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87/18 и 23/19), члана 9. Закона о путевима („Сл.
гласник РС“ број 41/18 и 95/18-др. закон), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 8/19), члана
15. Одлуке о Градској управи града Панчевa („Сл.
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Сл. гласник РС“ број 18/16) и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I Ставља се ван снаге решење Одељења за
саобраћај Секретаријата за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, број V-17-344-1/2019-15 од
20.02.2019. године, по захтеву Јавног предузећа
„Урбанизам“ Панчево (бр. захтева 03-104/2019 од
17.07.2019. године).
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“
Панчево, да уподоби и усагласи израђени Главни
пројекат
техничког
регулисања
саобраћаја
општинских путева на територији града Панчева са
важећим законским и подзаконским актима и поступи
према примедбама од 20.02.2019. године исказаним на
Пројекат (отклони недостатке на деловима Пројекта).
III Рок за извршење овог решења је
01.09.2020. године
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.
закон, 87/18 и 23/19), прописано је да техничко
регулисање саобраћаја на општинским путевима и
улицама у насељима обавља орган јединице локалне
самоуправе надлежан за послове саобраћаја. Чланом
34. став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
8/19) прописано је да техничко регулисање саобраћаја
на општинским путевима и улицама на територији
Града обавља Секретаријат, у складу са законом. У
ставу 5. истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута. Чланом 9. Закона о путевима („Сл. гласник РС“
број 41/18 и 95/18-др. закон) прописано је шта све
подразумева управљање јавним путевима.
Према захтеву Јавног предузећа „Урбанизам“
Панчево, број 03-104/2019 од 17.07.2019. године,
наводи се промењена законска регулатива услед које
је 20.02.2019. године издата само делимична
сагласност на дати израђени Пројекат. Како је
Одељење за саобраћај издало делимичну сагласност
на дати Пројекат, са исказаним примедбама на исти,
неопходно је израдити нову техничку документацију
(исправку техничке документације) која се односи на
техничко регулисање саобраћаја на општинским
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путевима на територији града Панчева, како би таква
техничка документација била поново упућена
Одељењу за саобраћај овог Секретаријата на
сагласност.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-41
Панчево, 07.08.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланa 157. став 1. 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,
87/18 и 23/19), члана 9. Закона о путевима („Сл.
гласник РС“ број 41/18 и 95/18-др. закон), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 8/19), члана
15. Одлуке о Градској управи града Панчевa („Сл.
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Сл. гласник РС“ број 18/16) и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улицама
Стевана Шупљикца и Книћанинова, одређује се
обележавање и означавање бициклистичких стаза
саобраћајним знаковима и ознакама на путу, у складу
са Главним пројектом саобраћајне сигнализације на
државним путевима I и II реда кроз насеља на
територији Панчево – град, бр. пројекта 283 од
30.10.2017. године (бр. цртежа N5, N6 и N7 на
државном путу IIA бр. 130).
II У насељеном месту Панчево у улицама
Стевана Шупљикца и Книћанинова, одређује се
обележавање и означавање бочних укрштања, прелаза
бициклистичких стаза преко коловоза и пешачких
прелаза (бочна укрштања и бочни прелази на
путевима у надлежности града Панчева), у складу са
Главним пројектом саобраћајне сигнализације на
државним путевима I и II реда кроз насеља на
територији Панчево – град, бр. пројекта 283 од
30.10.2017. године (бр. цртежа N5, N6 и N7 на
државном путу IIA бр. 130). Поставити одговарајуће
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саобраћајне знакове на прикључцима (укрштањима)
на државни пут IIA бр. 130 у датим улицама и
поставити одговарајуће ознаке на путу.
III Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“
Панчево, да изврши техничку регулацију саобраћаја
из тачака I и II диспозитива овог решења, на путевима
који су у надлежности града Панчева, а у складу са
Главним пројектом саобраћајне сигнализације на
државним путевима I и II реда кроз насеља на
територији Панчево – град, бр. пројекта 283 од
30.10.2017. године (бр. цртежа N5, N6 и N7 на
државном путу IIA бр. 130).
IV Рок за извршење овог решења је
10.10.2019. године
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.
закон, 87/18 и 23/19), прописано је да техничко
регулисање саобраћаја на општинским путевима и
улицама у насељима обавља орган јединице локалне
самоуправе надлежан за послове саобраћаја. Чланом
34. став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
8/19) прописано је да техничко регулисање саобраћаја
на општинским путевима и улицама на територији
Града обавља Секретаријат, у складу са законом. У
ставу 5. истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута. Чланом 9. Закона о путевима („Сл. гласник РС“
број 41/18 и 95/18-др. закон) прописано је шта све
подразумева управљање јавним путевима.
Према
израђеном
Главном
пројекту
саобраћајне сигнализације на државним путевима I и
II реда кроз насеља на територији Панчево – град, бр.
пројекта 283 од 30.10.2017. године (у даљем тексту:
Пројекат), на који је издата сагласност Јавног
предузећа „Путеви Србије“ (бр. сагл. 953-24366/17-1
од 17.11.2017. године) и решење надлежног
Министарства (бр. реш. 344-09-34443/2017-03 од
27.08.2018. године) којим се даје сагласност на
Предлог Одлуке о правцу пружања државних путева
који пролазе кроз насеља на територији града
Панчева, чији је саставни део поменути Пројекат,
дефинисане су бициклистичке стазе поред државног
пута, бочни пешачки прелази и прелази
бициклистичких стаза преко коловоза, као и режими
укрштања бочних улица које су у надлежности града
Панчева на државни пут.
На основу датог Пројекта, наложено је
обележавање и означавање одговарајуће саобраћајне
сигнализације, односно усаглашавање ситуације на
терену са датим Пројектом.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-43
Панчево, 08.08.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. Правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланa 157. став 1. 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,
87/18 и 23/19), члана 9. Закона о путевима („Сл.
гласник РС“ број 41/18 и 95/18-др. закон), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 8/19), члана
15. Одлуке о Градској управи града Панчевa („Сл.
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Сл. гласник РС“ број 18/16) и одредби
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Старчево у улици
Панчевачки пут у зони кућног броја 6, одређује се
постављање саобраћајних знакова „табле за
усмеравање“ III-63 и III-64, којима се означава
наилазак на оштру кривину у центру насељеног места,
у оба смера.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“
Панчево (управљач пута), да изврши техничку
регулацију саобраћаја из тачке I диспозитива овог
решења, у складу са законским прописима,
стандардима и Правилником о саобраћајној
сигнализацији.
III Рок за извршење овог решења је
15.10.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.
закон, 87/18 и 23/19), прописано је да техничко
регулисање саобраћаја на општинским путевима и
улицама у насељима обавља орган јединице локалне
самоуправе надлежан за послове саобраћаја. Чланом
34. став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број

15. Новембар 2019. године

8/19) прописано је да техничко регулисање саобраћаја
на општинским путевима и улицама на територији
Града обавља Секретаријат, у складу са законом. У
ставу 5. истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута. Чланом 9. Закона о путевима („Сл. гласник РС“
број 41/18 и 95/18-др. закон) прописано је шта све
подразумева управљање јавним путевима.
Према захтеву станара из улице Панчевачки
пут бр. 6, Старчево, а у вези са бројним саобраћајним
незгодама са излетањем возила у датој кривини у
центру насељеног места Старчево, службеници
Одељења за саобраћај Градске управе су констатовали
да је неопходно предузимање одређених саобраћајнотехничких мера на поменутој локацији. Наложене
мере је неопходно предузети у циљу повећања
безбедности учесника у саобраћају и ради заштите
лица и имовине.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-46
Панчево, 23.08.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 23/19), члана 11. Одлуке
о уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 8/19), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16) и
одредби Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Старчево у улици Иве
Лоле Рибара, поред коловоза на прописаној
удаљености (испред колског улаза у школу,
раскрсница са улицама Бориса Кидрича и Панчевачки
пут), одређује се постављање опреме пута – жутоцрних стубића (IX-7.1), пречника 2 цола, у циљу
заштите пешака и омогућавања слободног приступа
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објекту (поставити стубиће који се могу откључавати
и закључавати, односно обарати).
II У насељеном месту Старчево у улици
Панчевачки пут, у зони пешачког прелаза и прелаза
бициклистичке стазе преко коловоза, наспрам улаза на
Трг неолита (испред баште кафеа „Мекс М“), одређује
се постављање опреме пута – жуто-црних стубића (IX7.1), пречника 4 цола, у циљу заштите пешака и
бициклиста и спречавања непрописног паркирања
возила.
III Налаже се ЈКП „Старчевац“ Старчево, да:
- изврши постављање предметне опреме пута
– стубића, у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији,
стандардом
и
техничком
информацијом на коју Одељење за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, издаје сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
IV Рок за извршење овог решења је
23.10.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 11. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 8/19), прописано је, између осталог,
следеће: 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. Ставом 3. поменутог члана 11. прописано је
да стубиће и ограде поставља и одржава управљач
пута, а посуде са украсним биљем (жардињере)
поставља и одржава ЈКП „Зеленило“ Панчево.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-50
Панчево, 23.09.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
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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, 87/18 и 23/19), члана 11. Одлуке
о уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 8/19), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16) и
одредби Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улицама
Шарпланинска и Јастребачка, у зони новопостављеног
дечијег игралишта, одређује се постављање опреме
пута – жуто-црних стубића (IX-7.1), пречника 2 цола,
у циљу заштите деце и онемогућавања непрописног
паркирања на зеленој површини и пролаза преко исте.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши постављање предметне опреме пута
– стубића, односно изврши техничку регулацију
саобраћаја из тачке I диспозитива овог решења, у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
стандардима и саобраћајно-техничким условима на
које Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, издаје
сагласност;
- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III Рок за извршење овог решења је
15.11.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 11. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 8/19), прописано је, између осталог,
следеће: 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. Ставом 3. поменутог члана 11. прописано је
да стубиће и ограде поставља и одржава управљач
пута, а посуде са украсним биљем (жардињере)
поставља и одржава ЈКП „Зеленило“ Панчево.
Након изградње дечијег игралишта које се
налази између улица Шарпланинска и Јастребачка у
Панчеву, грађани су пријавили непрописно поступање
возача моторних возила (паркирање и пролазак преко
дечијег игралишта, односно преко зелене површине).
У циљу заштите деце и онемогућавања непрописног
паркирања на зеленој површини и пролаза преко исте,
Одељење за саобраћај овог Секретаријата налаже
предузимање одговарајућих мера.
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У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-51
Панчево, 20.09.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. Правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 23/19), члана 34. Одлуке
о уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 8/19), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16) и
одредби Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Светог
Саве, у зони раскрснице са улицом Браће Јовановића,
одређује се обележавање прелаза бициклистичких
стаза преко коловоза (V-5) уз оба пешачка прелаза, за
једносмерно кретање бициклиста (ширина 1,5 m).
Обележити и недостајуће делове бициклистичких
стаза које воде до поменутих прелаза.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, у складу са
законским прописима, стандардима и Правилником о
саобраћајној сигнализацији;
- постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
III Рок за извршење овог решења је
25.11.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.
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закон, 87/18 и 23/19), прописано је да техничко
регулисање саобраћаја на општинским путевима и
улицама у насељима обавља орган јединице локалне
самоуправе надлежан за послове саобраћаја. Чланом
34. став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
8/19) прописано је да техничко регулисање саобраћаја
на општинским путевима и улицама на територији
Града обавља Секретаријат, у складу са законом. У
ставу 5. истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-54
Панчево, 07.10.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 23/19), чланова 11. и 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 8/19),
члана 15. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 13/17), чланова
90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број
18/16) и одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Карађорђева, у зони школе ОШ „Васа Живковић“,
одређује се допунско постављање заштитне пешачке
ограде (црно-жута, ретрорефлектујућа) са обе стране
пешачких стаза које воде ка пешачком прелазу.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, у складу са
законским прописима, стандардима и Правилником о
саобраћајној сигнализацији, а на основу саобраћајнотехничких услова;
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- постављену опрему пута унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III Рок за извршење овог решења је
25.11.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.
закон, 87/18 и 23/19), прописано је да техничко
регулисање саобраћаја на општинским путевима и
улицама у насељима обавља орган јединице локалне
самоуправе надлежан за послове саобраћаја. Чланом
34. став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
8/19) прописано је да техничко регулисање саобраћаја
на општинским путевима и улицама на територији
Града обавља Секретаријат, у складу са законом. У
ставу 5. истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-53
Панчево, 04.10.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. став 1. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 23/19), члана 34. Одлуке
о уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 8/19), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16) и
одредби Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси
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РЕШЕЊЕ

I У насељеном месту Панчево у улицама
Јоакима Вујића и Стевана Сремца (на прилазима
кривини у зони раскрснице поменутих улица),
одређује се постављање саобраћајних знакова „табле
за усмеравање“ III-63 и III-64, којима се означава
наилазак на оштру кривину, у оба смера.
II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, у складу са
законским прописима, стандардима и Правилником о
саобраћајној сигнализацији;
- постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
III Рок за извршење овог решења је
25.11.2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.
закон, 87/18 и 23/19), прописано је да техничко
регулисање саобраћаја на општинским путевима и
улицама у насељима обавља орган јединице локалне
самоуправе надлежан за послове саобраћаја. Чланом
34. став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
8/19) прописано је да техничко регулисање саобраћаја
на општинским путевима и улицама на територији
Града обавља Секретаријат, у складу са законом. У
ставу 5. истог члана поменуте Одлуке, прописано је да
техничко регулисање саобраћаја реализује управљач
пута.
Према захтеву станара из улице Стевана
Сремца, а у вези са бројним инцидентима са
излетањем возила у датој кривини (раскрсници),
службеници Одељења за саобраћај Градске управе су
констатовали да је неопходно предузимање одређених
саобраћајно-техничких мера на поменутој локацији.
Наложене мере је неопходно предузети у циљу
повећања безбедности учесника у саобраћају и ради
заштите лица и имовине.
У складу са изложеним, одлучено је као у
диспозитиву.
Обрађивач: Срђан Половина, дипл. инж. саоб.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
Број V-17-344-1/2019-52
Панчево, 04.10.2019. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
СЕКРЕТАР

Јасминка Павловић дипл. правник
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