СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 34. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 25 Новембар 2019. ГОДИНЕ

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон), Просторног плана града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ бр. 22/12 и 25/12исправка), Генералног урбанистичког плана Панчева
(„Службени лист града Панчева“ бр. 23/12), Просторног
плана подручја посебне намене за инфраструктурни
коридор за далековод 2х400 kV ТС Панчево 2 - граница
Румуније („Службени лист АПВ“ број 3/12), члана 1.
Одлуке о овлашћењу помоћника Градоначелника града
Панчева у области урбанизма и помоћника
Градоначелника града Панчева за економски развој за
покретање иницијатива за израду планских докумената и
њихових измена и допуна за град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 32/12) и чланова 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 25/15- пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), уз
прибављено Мишљење Комисије за планове од
8.10.2019.године, Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 25.11. 2019.године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДВ
110KV БР. 151/2 ТС ПАНЧЕВО 2 – ТС
АЛИБУНАР, ДЕОНИЦА ОД ТС ПАНЧЕВО 2
ДО СТУБА БРОЈ 99 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне
регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110kv бр.
151/2 ТС Панчево 2 – ТС Алибунар, деоница од ТС
Панчево 2 до стуба број 99 на територији града Панчева
(у даљем тексту: План).

Аконтација претплате 11.597,00

II РАЗЛОГ И ПРЕДМЕТ ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ
ДОКУМЕНТА
Члан 2.

Разлог за израду Плана је иницијатива
Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд
од 3.06.2019.године за израду ПДР-а за ДВ 110kV
бр.151/2 ТС Панчево 2 – ТС Алибунар, деоница од ТС
Панчево 2 до стуба број 99 на територији града Панчева.
Предмет израде Плана је стварање
планског основа за прикључење будућих ветроелектрана
на део трасе далековода ДВ 110kV број 151/2 од ТС
Панчево 2 до ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 ка
стубу 99, на територији града Панчева.
III
ОКВИРНЕ
ГРАНИЦЕ
ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

ОБУХВАТА

Члан 3.

Овом одлуком утврђује се оквирна
граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата
Плана ће се дефинисати Нацртом Плана. Оквирна
границa обухвата Плана дефинисана је заштитним
коридором далековода у укупној ширини од 80 m, тј. 40 m
од осе трасе и координатама преломних тачака, у дужини
од oko 20 km. Границом плана су обухваћени делови
катастарских општина Панчево и Банатско Ново Село.
Површина простора обухваћеног овим Планом износи
око 124 ha.
Коначна граница обухвата Плана ће
бити дефинисана приликом припреме нацрта планског
документа.
Саставни део ове Одлуке је и графички
приказ оквирне границе обухвата планског подручја.
IV
УСЛОВИ
И
СМЕРНИЦЕ
ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И СПИСАК ПОДЛОГА
Члан 4.

Плански основ за израду плана је
Просторни план града Панчева („Службени лист града
Панчева“ бр. 22/12 и 25/12-исправка), Просторни план
подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за
далековод 2х400 kV ТС Панчево 2 - граница Румуније
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(„Службени лист АПВ“, бр. 3/12) и Генерални
урбанистички план Панчева (''Сл.лист града Панчева''
бр. 23/12).
За израду Плана, неопходно је обезбедити
оригиналне ажурне геодетске подлоге са подземним
исталацијама.
V НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА,
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

Члан 9.

Носилац израде Плана је град
Панчево путем Секретаријата за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
Градске управе града Панчева.
Израђивач
Плана
је
АД
„Електромрежа Србије“ Београд путем Института за
архитектуру и урбанизам Србије, Београд.
Члан 10.

Члан 5.

Основно
начело
планирања,
коришђења, уређења и заштите предметног простора
при изради плана је задржавање основне намене
дефинисане планом вишег реда као и задржавање
формираних урбаних целина које су претежно
изграђене и завршене.
Приликом израде Плана мора се
водити рачуна о степену реализације важећег плана у
предметном простору као урбане целине.
VI ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Члан 6.

Циљ израде Плана је прикључење
будућих ветроелектрана на траси далековода 151/2 и
153/3, од Панчева до Алибунара и даље до Вршца.
Пошто је пропусна моћ постојећих далековода
незадовољавајућа, на основу спроведене анализе
студије прикључења ветроелектрана, на овој деоници
планира
се повећање
капацитета
односно
реконструкција далековода 151/2 у двосистемски вод.
План обухвата део трасе далековода ДВ 110kV број
151/2 од ТС Панчево 2 до ТС Алибунар, деоница од
ТС Панчево 2 ка стубу 99, на територији града
Панчева.
VII КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА СА
ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА
И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Члан 7.

Концептуални оквир планирања,
уређења и заштите планског подручја обухваћеног
израдом Плана заснива се на принципима рационалне
организације и уређења простора и усклађивању
планираних
садржаја
са
могућностима
и
ограничењима у простору.
На простору у оквиру обухвата Плана
предвиђена је реконструкција постојеће трасе
далековода, према техничким захтевима, уз
делимичну измену трасе у циљу избегавања насеља,
што неће имати негативни утицај на непосредно и
шире окружење.
VIII НАЧИН ФИНАНСИРАЊА,
ИЗРАДЕ И РОК ИЗРАДЕ ПЛАНА
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НОСИЛАЦ

Члан 8.

Рок за израду Плана је 210 дана од
дана доношења Одлуке.

Средства
за
израду
Плана
обезбедиће АД „Електромрежа Србије“ Београд.
IX МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ
УВИДА
Члан 11.

После доношења одлуке о изради Плана
организује се рани јавни увид ради упознавања
јавности (правних и физичких лица) са општим
циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима
за развој просторне целине, могућим решењима за
урбану обнову, као и ефектима планирања.
Рани јавни увид оглашава се у средствима
јавног информисања и у електронском облику на
интернет страници града Панчева и траје 15 дана од
дана објављивања. Рани јавни увид почиње даном
оглашавања.
Члан 12.

Пре излагања Плана на јавни увид, нацрт
Планског документа подлеже стручној контроли, коју
врши Комисија за планове, која обухвата проверу
усклађености планског документа са планским
документом ширег подручја, одлуком о изради
планског документа, Законом о планирању и
изградњи, Правилником којим се регулише садржина,
начин и поступак израде докумената просторног и
урбанистичког
планирања,
стандардима
и
нормативима и проверу оправданости планског
решења.
Стручну
контролу
планских
докумената врши Комисија за планове, у року од 15
дана од дана подношења захтева за вршење стручне
контроле.
Након извршене стручне контроле, нацрт
Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана.
Нацрт Плана се излаже на јавни увид у
Градској управи града Панчева, у просторијама
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај које буду означене у
огласу који ће бити објављен у дневном и локалном
недељном листу, као и у електронском облику на
интернет страници града Панчева .
Члан 13.

О извршеном
јавном увиду планског
документа, надлежни орган, односно Комисија за
планове, сачињава извештај о обављеном јавном

Страна 3- Број 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој
примедби.
Извештај о обављеном јавном увиду,
доставља се носиоцу израде планског документа,
који је дужан да у року од 30 дана од дана доставе
извештаја поступи по одлукама из предметног
извештаја.
Предлог Плана, уз извештај о обављеном
јавном увиду Комисије за планове, који је саставни
део образложења Плана, доставља се Скупштини
града Панчева на доношење.
X ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА
НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 14.

Не приступа се изради Стратешке
процене утицаја
Плана детаљне регулације за
доградњу и реконструкцију ДВ 110kv бр. 151/2 ТС
Панчево 2 – ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2
до стуба број 99 на територији града Панчева на
животну средину.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације
за доградњу и
реконструкцију ДВ 110kv бр. 151/2 ТС Панчево 2 –
ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба број
99 на територији града Панчева на животну средину
(„Сл. лист града Панчева“ бр.30/19).
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XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ
110kv бр. 151/2 ТС Панчево 2 – ТС Алибунар, деоница
од ТС Панчево 2 до стуба број 99 на територији града
Панчева јесте графички приказ оквирне границе
обухвата планског подручја.
Члан 16.

План ће бити израђен у најмање у 6
(шест) примерка у аналогном облику и 9 (девет)
примерака у дигиталном облику.
Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Панчева''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
ПАНЧЕВО 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,
83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 46.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14,
83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), Просторног плана града
Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 22/12 и
25/12-исправка), Генералног урбанистичког плана
Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 23/12),
члана 1. Одлуке о овлашћењу помоћника
Градоначелника града Панчева у области урбанизма и
помоћника Градоначелника града Панчева за
економски развој за покретање иницијатива за израду
планских докумената и њихових измена и допуна за
град Панчево („Службени лист града Панчева“ број
32/12) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), уз прибављено
Мишљење Комисије за планове од 28.10.2019.године,
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
25.11. 2019.године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДВА
ЈЕДНОСТРУКА ПРИКЉУЧНА 110кV
ДАЛЕКОВОДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
ТРАНСФОРМAТОРСКЕ СТАНИЦЕ “ТС –
ПАНЧЕВО 6“ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
ПАНЧЕВО
I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне
регулације за изградњу два једнострука прикључна
110кV далековода за прикључење трансформаторске
станице“ТС –Панчево 6“ у насељеном месту Панчево
(у даљем тексту: План).
II РАЗЛОГ И ПРЕДМЕТ ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ
ДОКУМЕНТА
Члан 2.

Разлог за израду Плана је допис
Акционарског друштва „Електромрежа Србије“
Београд (у даљем тексту: АД ЕМС Београд) од
27.09.2019.године за израду планске документације за
потребе изградње повезног далековода за ТС Панчево
6.
С обзиром на нарасле потребе за електричном
енергијом на подручју Северне индустријске зоне
града
Панчева,
напајање
из
постојећих
трансформаторских станица је веома несигурно. Из
тог разлога, ЕПС Дистрибуција доо Београд је
приступила решавању овог проблема кроз изградњу
нове, ТС 110/20кV “ТС –Панчево 6“.
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Повезивање планиране ТС 110/20кV “ТС –
Панчево 6“ на преносни електроенергетски систем
Републике Србије ће се извести увођењем постојећег
далековода 110 kV бр.1104 ТС Панчево 2 – ТС
Панчево 3 у ову ТС помоћу два једнострука
далековода 110 kV, на принципу улаз-излаз
(предвиђено место расецања на постојећем
далеководу 110 kV бр.1104 у затезном пољу између
постојећих стубова бр.119-123).
Изградњом
ових
далековода
и
трансформаторске станице ће створити услове за
интезивни развој краја, који се очекује и планира у
овом делу града. Створиће се висока поузданост и
безбедност у снабдевању електричном енергијом, што
је посебно битно за даљи развој Северне индустријске
зоне града Панчева.
Предмет Плана представља нова деоница два
једнострука прикључна 110кV далековода који се
прикључују на нову ТС 110/20кV “ТС –Панчево 6“.
III ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗРАДЕ
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 3.

Овом одлуком утврђује се оквирна
граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата
Плана ће се дефинисати Нацртом плана. Оквирна
границa обухвата Плана дефинисана је заштитним
коридором далековода у оквирној ширини од 110 m
и заштитним појасем минимум 25 m са спољне стране
сваког далековода и оквирној дужини од oкo 2 х 1,7
km. Границом плана су обухваћени делови
катастарске општине Панчево. Површина простора
обухваћеног овим Планом износи око 16,9 ha.
Коначна граница обухвата Плана ће
бити дефинисана приликом припреме нацрта
планског документа.
Саставни део ове Одлуке је и
графички приказ оквирне границе обухвата планског
подручја.
IV УСЛОВИ
ДОКУМЕНАТА
ПОДЛОГА

И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ
ВИШЕГ РЕДА И СПИСАК
Члан 4.

Плански основ за израду плана је
Просторни план града Панчева („Службени лист града
Панчева“ бр. 22/12 и 25/12-исправка) и Генерални
урбанистички план Панчева (''Сл.лист града Панчева''
бр. 23/12).
За израду Плана, неопходно је обезбедити
оригиналне ажурне геодетске подлоге са подземним
исталацијама.
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V НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА,
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
Члан 5.

Основно
начело
планирања,
коришђења, уређења и заштите простора при
изградњи нових и реконструкцији постојећих
индустријских капацитета мора бити у складу са
поштовањем и очувањем радне и животне средине и
коришћењем најбоље доступне BAT технике и
технологије.
При избору локације се водило рачуна о
следећем:
· близина
осталих
инфраструктурних
инсталација
· да не угрожава друге објекте са становништва
екологије
· да не угрожава радну и животну средину
VI ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Члан 6.

Циљ израде Плана је стварање
основа за прикључење будућих корисника на
подручју Северне индустријске зоне града Панчева на
напајање електричном енергијом
повезивањем
планиране ТС 110/20кV “ТС –Панчево 6“, увођењем
постојећег далековода 110 kV бр.1104 ТС Панчево 2 –
ТС Панчево 3 на планирану ТС, помоћу два
једнострука далековода 110 kV, на принципу улазизлаз (предвиђено место расецања на постојећем
далеководу 110 kV бр.1104 у затезном пољу између
постојећих стубова бр.119-123).
VII КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА СА
ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА
И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Члан 7.

Концепт уређења простора дуж
далековода заснован је на техничким захгевима
(изградње и експлоатације) далековода, локационим
условима, заштити непосредног окружења и, посебно,
заштити животне средине.
Претходни захтеви су обезбеђени избором
трасе углавном ван насеља. Са гледишта живогне
средине,
примарна
заштита
се
обезбеђује
успостављањем заштитног појаса, а на појединим
деоницама условљавањем појачане електричне и
механичке сигурности и/или минимално дозвољених
сигурносних висина и удаљености.
Дуж
трасе
планираног
далековода
предвиђено је успостављање коридора, са следећим
наменама и ограничењима:
1) Простор у коме се утврђују посебна
правила коришћења и уређења у циљу, превентивног,
техничког обезбеђења далековода и заштите
окружења од могућих утицаја далековода дефинисан
је као заштитни појас. Ширина зашгитног појаса дуж
појединачних далековода 110 кV је 25 m са обе стране
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појединачног далековода од крајњег фазног
проводника.
2) У оквиру зашгитног појаса, простор
непосредно уз далековод у коме се утврђују посебна
правила коришћења и уређења за потребе изградње,
одржавања и надзора далековода дефинисан је као
извођачки појас. Ширина извођачког појаса дуж
појединачних далековода 110 кV је 20 m (2 х 10m).
3) На обрадивом земљишгу, у оквиру
заштитног и извођачког појаса далековода, могу се
мењати пољопривредне кугпуре у структури која је
уобичајена за плодоред. Претходна сагласност
елекгропривредног предузећа надлежног за далековод
је потребна код деоница далековода где могу бити
нарушене минималне сигурносне висине и
удаљености проводника. Овај услов се односи на
евентуално формирање нових пољопривредних засада
(вегетационе висине у пуној зрелости преко 3,0 m),
плантажа са жичаним мрежама (воћњаци и сл.) и сл.
Дуж
трасе
планираних
далековода
предвиђено је успостављање коридора, са наменама и
ограничењима наведеним у условима АД ЕМС
Београд.
VIII НАЧИН ФИНАНСИРАЊА,
ИЗРАДЕ И РОК ИЗРАДЕ ПЛАНА

НОСИЛАЦ

Члан 8.

Рок за израду Плана је 240 дана од
дана доношења Одлуке.
Члан 9.

Носилац израде Плана је град
Панчево путем Секретаријата за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
Градске управе града Панчева.
Израђивач Плана је Јавно предузеће
„Урбанизам“ Панчево (у даљем тексту: ЈП
„Урбанизам“ Панчево).
Члан 10.

Средства за израду Плана су
обезбеђена Одлуком о буџету града Панчева за 2019
годину, а оквирна процена финансијских средстава за
израду плана износи 1.773.257,24 динара са ПДВ-ом..
IX МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ
УВИДА
Члан 11.

После доношења одлуке о изради Плана
организује се рани јавни увид ради упознавања
јавности (правних и физичких лица) са општим
циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима
за развој просторне целине, могућим решењима за
урбану обнову, као и ефектима планирања.
Рани јавни увид оглашава се у средствима
јавног информисања и у електронском облику на
интернет страници града Панчева и траје 15 дана од
дана објављивања. Рани јавни увид почиње даном
оглашавања.

Страна 6- Број 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 12.

Пре излагања Плана на јавни увид, нацрт
Планског документа подлеже стручној контроли, коју
врши Комисија за планове, која обухвата проверу
усклађености планског документа са планским
документом ширег подручја, одлуком о изради
планског документа, Законом о планирању и
изградњи, Правилником којим се регулише садржина,
начин и поступак израде докумената просторног и
урбанистичког
планирања,
стандардима
и
нормативима и проверу оправданости планског
решења.
Стручну
контролу
планских
докумената врши Комисија за планове, у року од 15
дана од дана подношења захтева за вршење стручне
контроле.
Након извршене стручне контроле, нацрт
Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана.
Нацрт Плана се излаже на јавни увид у
Градској управи града Панчева, у просторијама
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај које буду означене у
огласу који ће бити објављен у дневном и локалном
недељном листу, као и у електронском облику на
интернет страници града Панчева .
Члан 13.

О извршеном
јавном увиду планског
документа, надлежни орган, односно Комисија за
планове, сачињава извештај о обављеном јавном
увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој
примедби.
Извештај о обављеном јавном увиду,
доставља се носиоцу израде планског документа,
који је дужан да у року од 30 дана од дана доставе
извештаја поступи по одлукама из предметног
извештаја.
Предлог Плана, уз извештај о обављеном
јавном увиду Комисије за планове, који је саставни
део образложења Плана, доставља се Скупштини
града Панчева на доношење.

25. Новембар 2019. године

X ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

ИЗРАДИ

Члан 14.

Не приступа се изради Стратешке
процене утицаја
Плана детаљне регулације за
изградњу
два једнострука прикључна 110кV
далековода за прикључење трансформаторске станице
“ТС –Панчево 6“ у насељеном месту Панчево на
животну средину.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације за изградњу
два
једнострука прикључна 110кV далековода за
прикључење трансформаторске станице “ТС –
Панчево 6“ у насељеном месту Панчево на животну
средину („Сл. лист града Панчева“ бр.32/19).
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације за изградњу два једнострука
прикључна 110кV далековода за прикључење
трансформаторске станице“ТС –Панчево 6“
у
насељеном месту Панчево јесте графички приказ
оквирне границе обухвата планског подручја.
Члан 16.

План ће бити израђен у најмање 6
(шест) примерка у аналогном облику и 9 (девет)
примерака у дигиталном облику.
Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Панчева''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
ПАНЧЕВО 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,
83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 46.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14,
83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), Генералног
урбанистичког плана Панчева („Службени лист града
Панчева“ бр. 23/12), члана 1. Одлуке о овлашћењу
помоћника Градоначелника града Панчева у области
урбанизма и помоћника Градоначелника града
Панчева за економски развој за покретање
иницијатива за израду планских докумената и
њихових измена и допуна за град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 32/12) и чланова
39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15- пречишћен текст,
12/16, 8/19 и 16/19), уз прибављено Мишљење
Комисије за планове од 28.10.2019.године, Скупштина
града Панчева на седници одржаној дана 25.11.
2019.године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСИ
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ЦЕЛИНА 11) У
ПАНЧЕВУ
I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
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Члан 1.

Приступа се изменама и допунама
Плана генералне регулације Комплекси посебне
намене (Целина 11) у Панчеву („Службени лист града
Панчева“ број 35/12 и 10/14-исправка) (у даљем
тексту: Измене и допуне плана).
II РАЗЛОГ И ПРЕДМЕТ ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ
ДОКУМЕНТА
Члан 2.

Разлог за израду Измена и допуна
плана је стварање планског основа за изградњу нове
ТС 110/20 kV ТС Панчево 6 јер су нарасле потребе за
електричном енергијом на подручју Северне
индустријске зоне града Панчева, те је напајање из
постојећих
трансформаторских станица
веома
несигурно,
Повезивање планиране ТС 110/20кV “ТС –
Панчево 6“на преносни електроенергетски систем
Републике Србије ће се извести увођењем постојећег
далековода 110 kV бр.1104 ТС Панчево 2 – ТС
Панчево 3 у ову ТС помоћу два једнострука
далековода 110 kV, на принципу улаз-излаз
(предвиђено место расецања на постојећем
далеководу 110 kV бр.1104 у затезном пољу између
постојећих стубова бр.119-123).
Изградња
ових
далековода
и
трансформаторске станице ће створити услове за
интезивни развој краја, који се очекује и планира у
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овом делу града. Створиће се висока поузданост и
безбедност у снабдевању електричном енергијом, што
је посебно битно за даљи развој Северне индустријске
зоне града Панчева.
Предмет Измена и допуна плана је стварање
планског основа за изградњу ТС 110/20кV “ТС –
Панчево 6“, према условима ЕПС Дистрибуција доо
Београд и њено прикључење на електроенергетски
систем Србије преко два прикључна далековода 110
к\/.
III ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗРАДЕ
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 3.

Овом одлуком утврђује се оквирна
граница обухвата Измена и допуна плана, а коначна
граница обухвата Измена и допуна плана ће се
дефинисати Нацртом Измена и допуна плана. Измене
и допуне плана обухватају катастарске парцеле 9647 и
9648 к.о.Панчево. Оквирна површина обухвата
Измена и допуна плана је око 2,5 ha.
Коначна граница обухвата Измена и
допуна плана ће бити дефинисана приликом припреме
нацрта планског документа.
Саставни део ове Одлуке је и
графички приказ оквирне границе обухвата планског
подручја.
IV УСЛОВИ
ДОКУМЕНАТА
ПОДЛОГА

И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ
ВИШЕГ РЕДА И СПИСАК
Члан 4.

Плански основ за израду Измена и
допуна плана је Генерални урбанистички план
Панчева (''Сл.лист града Панчева'' бр. 23/12).
За израду Измена и допуна плана, неопходно
је обезбедити оригиналне ажурне геодетске подлоге са
подземним исталацијама.
V НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА,
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
Члан 5.

Основно
начело
планирања,
коришђења, уређења и заштите простора при
изградњи нових и реконструкцији постојећих
индустријских капацитета мора бити у складу са
поштовањем и очувањем радне и животне средине и
коришћењем најбоље доступне BAT технике и
технологије.
При избору локације се водило рачуна о
следећем:
близина
осталих
инфраструктурних
инсталација
да не угрожава друге објекте са становништва
екологије
да не угрожава радну и животну средину
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VI ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА
Члан 6.

Циљ израде Измена и допуна плана
је стварање планског основа за изградњу
трансформаторске станице ТС 110/20кV “ТС –
Панчево 6“, која треба да се повеже са постојећим
далеководом 110 kV бр.1104 ТС Панчево 2 – ТС
Панчево 3 преко будуће трасе
два једнострука
далековода 110 kV, на принципу улаз-излаз
(предвиђено место расецања на постојећем
далеководу 110 kV бр.1104 у затезном пољу између
постојећих стубова бр.119-123), утврђивање правила
изградње
и
уређења
простора
комплекса
трафостанице, стварање планског основа за одвајање
јавног од осталог земљишта (утврђивање јавног
интереса
и
обезбеђење
земљишта
за
трансформаторску станицу) и основа за издавање
дозвола у складу са законом.
VII КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА СА
ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА
И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Члан 7.

Концептуални оквир планирања,
уређења и заштите планског подручја обухваћеног
Изменама и допунама плана не мења се у односу на
План генералне регулације Комплекси посебне
намене (Целина 11) у Панчеву („Службени лист града
Панчева“ број 35/12 и 10/14-исправка) (у даљем
тексту: основни план).
Предмет Измена и допуна предметног плана
је интервенција на делу зоне из основног плана како
би се створили услови за изградњу ТС 110/20кV “ТС –
Панчево 6“ и њено прикључење на преносни електроенергетски систем изградњом два једнострука
далековода 110кV.
Планира се изградња трансформаторског
постројења 110 kV за спољну монтажу на отвореном.
Трансформаторско постројење 110 kV комплетно ће
се опремити са два далеководна поља и два
трансформаторска поља. Сабирнице 110 kV
комплетно ће се опремити и извести у две секције
једноструких главних сабирница са два на ред везана
подужна спојна растављача. Предвиђају се два
енергетска
трансформатора
називног
напона
110/21/10,5 kV, снаге 31,5MVA. Трансформаторско
постројење 20kV планира се да се изводи слободно
стојећим ћелијама извлачивог типа, монтира се у
будућој згради и садржи две секције једноструких
главних сабирница, постављених у једном реду. Све
остале инсталације, опрема, уређаји и системи
изводиће се у складу са постојећим усвојеним
типским решењима ЕПС дистирбуције доо Београд.
Биће предвиђен и антенски стуб одговорајуће
висине поред будуће зграде унутар ограде
трафостанице.
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За ТС 110/20кV “ТС –Панчево 6“ обезбедиће
се прилазни путеви са обе саобраћајнице са којима се
граничи будућа парцела на којој ће се налазити
трансформаторска станица, након препарцелације и
образовања једне парцеле.
Новоформирану парцелу на којој ће се
налазити трансформаторска станица треба предати у
власништво ЕПС Дистрибуција доо Београд, како би
се могле спроводити даље активности.
VIII НАЧИН ФИНАНСИРАЊА, НОСИЛАЦ
ИЗРАДЕ И РОК ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА
Члан 8.

Рок за израду Измена и допуна плана
је 240 дана од дана доношења Одлуке.
Члан 9.

Носилац израде Измена и допуна
плана је град Панчево путем Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева.
Израђивач Измена и допуна плана је
Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево (у даљем
тексту: ЈП „Урбанизам“ Панчево).
Члан 10.

Средства за израду Измена и допуна
плана су обезбеђена Одлуком о буџету града Панчева
за 2019 годину, а оквирна процена финансијских
средстава за израду плана износи 191.872.80 динара са
ПДВ-ом..
IX МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ
УВИДА
Члан 11.

После доношења одлуке о изради Измена и
допуна плана организује се рани јавни увид ради
упознавања јавности (правних и физичких лица) са
општим циљевима и сврхом израде Измена и допуна
плана, могућим решењима за развој просторне целине,
могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима
планирања.
Рани јавни увид оглашава се у средствима
јавног информисања и у електронском облику на
интернет страници града Панчева и траје 15 дана од
дана објављивања. Рани јавни увид почиње даном
оглашавања.
Члан 12.

Пре излагања Измена и допуна плана на јавни
увид, нацрт Планског документа подлеже стручној
контроли, коју врши Комисија за планове, која
обухвата проверу усклађености планског документа
са планским документом ширег подручја, одлуком о
изради планског документа, Законом о планирању и
изградњи, Правилником којим се регулише садржина,
начин и поступак израде докумената просторног и
урбанистичког
планирања,
стандардима
и

нормативима и
решења.
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Стручну
контролу
планских
докумената врши Комисија за планове, у року од 15
дана од дана подношења захтева за вршење стручне
контроле.
Након извршене стручне контроле, нацрт
Измена и допуна плана се излаже на јавни увид у
трајању од 30 дана.
Нацрт Измена и допуна плана се излаже на
јавни увид у Градској управи града Панчева, у
просторијама
Секретаријата
за
урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
које буду означене у огласу који ће бити објављен у
дневном и локалном недељном листу, као и у
електронском облику на интернет страници града
Панчева .
Члан 13.

О извршеном
јавном увиду планског
документа, надлежни орган, односно Комисија за
планове, сачињава извештај о обављеном јавном
увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој
примедби.
Извештај о обављеном јавном увиду,
доставља се носиоцу израде планског документа,
који је дужан да у року од 30 дана од дана доставе
извештаја поступи по одлукама из предметног
извештаја.
Предлог Измена и допуна плана, уз извештај
о обављеном јавном увиду Комисије за планове, који
је саставни део образложења Плана, доставља се
Скупштини града Панчева на доношење.
X ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

ИЗРАДИ

Члан 14.

Не приступа се изради Стратешке
процене утицаја Измена и допуна Плана генералне
регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у
Панчеву на животну средину.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене утицаја
Измена и допуна Плана генералне регулације
Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву на
животну средину („Сл. лист града Панчева“ бр.32/19).
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Саставни део Одлуке о Изменама и
допунама Плана генералне регулације Комплекси
посебне намене (Целина 11) у Панчеву јесте графички
приказ оквирне границе обухвата планског подручја.
Члан 16.

Измене и допуне плана ће бити
израђене у најмање 6 (шест) примерка у аналогном
облику и 9 (девет) примерака у дигиталном облику.
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Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Панчева''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
ПАНЧЕВО 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС” бр. 129/07,83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 3. тачка 13.,
члана 4. и члана 9.
Закона о комуналним
делатностима (,,Сл.гласник РС” бр. 88/11, 104/16 и
95/18) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина
града Панчева на седници одржаној дана 25.11. 2019.
године, донела је

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
Члан 1.

У Одлуци о димничарским услугама
(„Сл.лист града Панчева“ бр.23/18) у члану 4. додаје се
став 4. који гласи:
„Димничарске услуге из члана 3. ове
одлуке могу обављати јавно предузеће, привредно
друштво, предузетник или други привредни субјекат
који испуњава услове прописане законом, Уредбом о
начину и условима за отпочињање обављања
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комуналних делатности („Сл.гласник РС“ бр. 13/18,
66/18 и 51/19) и овом одлуком.“
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
ПАНЧЕВО 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07,83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18),члана 3.тачка 11., члана 4. и
члана 9.
Закона о комуналним делатностима
(„Сл.гласник РС” бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 20.
Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ број
36/09, 88/10 , 14/16 и 95/18-др.закон), 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 дана 25.11. 2019. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И УПРАВЉАЊУ
ОТПАДОМ
Члан 1.

У Одлуци о одржавању чистоће и
управљању отпадом („Службени лист града Панчева“
број 6/14, 38/16 , 29/17 и 23/18) члан 3. мења се и
гласи:
„Члан 3.
Послове одржавања чистоће на
површинама јавне намене обавља Јавно комунално
предузеће у складу са законом, Уредбом о начину и
условима за отпочињање обављања комуналних
делатности („Сл.гласник РС“ бр. 13/18, 66/18 и 51/19)
и овом одлуком.“
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
ПАНЧЕВО 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС бр.
129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),члана
3.тачка 6., члана 4. и члана 9. Закона о комуналним
делатностима („Сл.гласник РС” бр. 88/11, 104/16 и
95/18), Закона о сахрањивању и гробљима
(“Сл.гласник СРС” бр. 20/77, 24/85-др.закон и 6/89др.закон и “Сл.гласник РС” бр. 53/93-др.закон, 67/93др.закон, 48/94-др.закон, 101/05-др.закон, 120/12-УС и
84/13-УС) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина
града Панчева на седници одржаној дана 25.11. 2019.
године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА
Члан 1.

У Одлуци о сахрањивању и
гробљима („Службени лист града Панчева“ број
23/18) члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5.
Уређивање и одржавање гробља, у
смислу ове одлуке је опремање простора за
сахрањивање (гроб, гробница, колумбаријум,
розаријум,
заједничке
гробнице),
уређивање,
опремање и одржавање објеката и уређаја на гробљу
који служе за обављање погребне услуге (мртвачница,
капела, крематоријум, чуварске кућице, јавни WC-и,
јавне чесме и сл.), уређивање и одржавање путева и
стаза унутар гробља и простора између гробних места,
одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће и реда на
гробљу, уклањање снега и леда унутар гробља, као и
обављање других послова који су у вези са
уређивањем и одржавањем гробља и одржавањем
гробних места и надгробних обележја, у складу са
законом,
Уредбом о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности
(„Сл.гласник РС“ бр. 13/18, 66/18 и 51/19) и овом
одлуком.“
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
ПАНЧЕВО 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07,83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18),члана 3.тачка 9., члана 4. и
члана 9.
Закона о комуналним делатностима
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(„Сл.гласник РС” бр. 88/11, 104/16 и 95/18),члана 22.
Закона о трговини („Сл.гласник РС“ 52/19) 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 дана 25.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ПИЈАЦАМА
Члан 1.

У Одлуци о пијацама („Службени
лист града Панчева“ број 23/18) члан 3. мења се и
гласи:
„Члан 3.
Делатност уређења и одржавања
пијаца и пружање услуга на пијацама на подручју
насељеног места Панчево и насељеног места Иваново
обавља Јавно комунално предузеће ,,Зеленило”
Панчево а на подручју насељених места Банатски
Брестовац, Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово,
Јабука, Качарево, Омољица и Старчево, јавна
комунална предузећа насељених места односно друго
предузеће или предузетник (у даљем тексту:
предузеће, односно предузетник) коме Скупштина
града Панчева повери обављање ове комуналне
делатности у смислу Закона о комуналним
делатностима .
Предузеће, односно предузетник
обавља делатност уређења и одржавања пијаца и
пружање услуга на пијацама у складу са законом,
Уредбом о начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности („Сл.гласник РС“
бр. 13/18, 66/18 и 51/19) и овом одлуком.“
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
ПАНЧЕВО 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС” бр.
129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана
3. тачка 12., члана 4. и члана 9. Закона о комуналним
делатностима ( "Сл.гласник РС” бр. 88/11, 104/16 и
95/18). члана 20. Зaкoнa o зaштити живoтнe срeдинe
(„Сл.гласник РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон,
72/09 – др.закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и
95/18-др.закон) чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина

25. Новембар 2019. године

града Панчева на седници одржаној дана 25.11. 2019.
године, донела је

OДЛУKУ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ЗEЛEНИM ПOВРШИНAMA НA
TEРИTOРИJИ ГРAДA ПAНЧEВA
Члан 1.

У Одлуци о зеленим површинама на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 23/18) у члану 6. став 1. мења се и
гласи:
„ Jaвнe зeлeнe пoвршинe из члaнa 2. стaв 2.
тaчкa 1. oвe Oдлукe на подручју насељеног места
Панчево и насељеног места Иваново oдржaвa Jaвнo
кoмунaлнo прeдузeћe“Зeлeнилo” Пaнчeвo, а у
нaсeљeним мeстимa Банатски Брестовац, Банатско
Ново Село, Глогоњ, Долово, Јабука, Качарево,
Омољица и Старчево, oдржaвajу jaвнa кoмунaлнa
прeдузeћa кoja су oснoвaнa зa нaсeљeнa мeстa (у
дaљeм тeксту Koмунaлнo прeдузeћe), у складу са
законом, Уредбом о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности
(„Сл.гласник РС“ бр. 13/18, 66/18 и 51/19) и овом
одлуком.“ .
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
ПАНЧЕВО 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана
46 Закона о ветеринарству („Сл.гласник РС“ бр. 91/05,
30/10, 93/12 и 17/19-др.закон), чланова 3 став 2 и 54.
став 2.Закона о добробити животиња („Сл.гласник
РС“ бр. 41/09) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19) Скупштина
града Панчева, на седници одржаној дана 25.11. 2019.
године, донела је
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ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ
ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком се
уређује држање и
поступање са домаћим животињама, као и услови за
држање, добробит и заштиту животиња на територији
града Панчева.
Домаћим животињама у смислу ове одлуке
сматрају се животиње за друштво, крупна и ситна
стока, живина, голубови и пчеле.
Животињама за друштво у смислу ове одлуке
сматрају се пси, мачке и украсне и егзотичне птице.
Члан 2.

Држање животиње јесте смештај, чување,
репродукција, нега и брига о животињама.
Власник животиње јесте правно или физичко
лице, односно предузетник, који има право чувања,
држања, превоза, коришћења и продаје животиња и
који је одговоран за живот, заштиту здравља и
добробити животиња, у складу са законом.
Држалац животиње јесте правно или физичко
лице, односно предузетник, који има право чувања,
држања, превоза и коришћења животиња, као и право
продаје животиња на основу писменог одобрења
власника и који је одговоран за живот, заштиту
здравља и добробити животиња.
Кућни љубимац јесте свака животиња која се
држи ради дружења.
II ПСИ И МАЧКЕ
Члан 3.

Власник, односно држалац пса и мачке је
дужан да се брине о животињама, да их негује, храни,
обезбеди им потребне санитарно-хигијенске услове,
редовну вакцинацију против беснила и лечење.
Власник, односно држалац пса и мачке је
дужан да изврши упис и регистрацију пса на начин
прописан законом.
Власник, односно држалац пса је дужан да
изврши обележавање (микрочиповање) пса у складу
са посебним прописима о обележавању паса и вођењу
евиденције о обележеним псима.
Пас који се држи као кућни љубимац, а који
може представљати опасност за околину (у даљем
тексту опасан пас) може се држати под условима
прописаним законом.
Власник, односно држалац кућних љубимаца,
дужан је да спречи рађање нежељених кућних
љубимаца, и то онемогућавањем контакта мужјака и
женке и применом контрацепције, кастрације и
стерилизацијом женке.
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Члан 4.

У породичној кући,
стамбеној згради,
стамбено-пословној згради и пословној зграде, могу се
држати пси и/или мачке под условом да власник,
односно држалац животиње држи пса и/или мачку на
начин којим не угрожава њихову добробит, да им је
обезбеђен адекватан и сигуран смештај и неопходна
нега, здравствена заштита, те одговарајући
хигијенско-санитарни услови простора у ком бораве, у
складу са законом којим се уређује добробит
животиња.
Пси и мачке који се држе у стану у стамбеној
згради, у стану и пословном простору у стамбенопословној згради и у пословном простору у пословној
згради, не смеју да угрожавају и узнемиравају остале
власнике станова, односно пословних просторија у
мирном коришћењу, у складу са законом којим се
уређује становање и одржавање зграда.
Власник, односно држалац пса и/или мачке у
стамбеној згради или стамбено-пословној згради
дужан је да обавести управника, односно
професионалног управника о броју и врсти паса и
мачака које држи у стану, односно пословном
простору.
Члан 5.

Забрањено је остављање паса и мачака без
надзора држаоца на балкону, тераси и лођи која
припада стану.
Држање паса и мачака у заједничким
просторијама стамбене зграде или стамбено-пословне
зграде (перионица, просторија за сушење рубља,
просторија за рад органа управљања зградом,
просторија за смештаје опреме и слично) дозвољено је
уколико постоји одлука стамбене заједнице, на начин
којим се обезбеђује њихова добробит, у складу са
законом којим се уређује добробит животиња и
становање и одржавање зграда.
Члан 6.

Пас који се држи у породичној кући у
ограђеном дворишту не мора бити везан, уз услов да
ограда висином и чврстином онемогућава пса да изађе
из дворишта и обезбеђује сигурност пролазника.
У дворишту стамбене зграде или стамбенопословне зграде пас се мора држати у ограђеном
простору тако да не постоји могућност да напусти
простор, односно двориште или да на други начин
угрози или узнемири суседе и пролазнике, под
условом да постоји сагласност свих сувласника
дворишта.
Улазна капија дворишта у породичној кући и
дворишта у стамбеној згради или стамбено-пословној
згради у коме се држи пас, мора бити видно означена
таблом са цртежом и натписом који указује на
присуство пса.
Власник, односно држалац пса не сме држати
пса стално везаног на ланцу или на други сличан
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начин везаног, осим ако је везан на продужену
водилицу (сајлу) или је смештен у свом боксу.
Члан 7.

Власник, односно држалац пса, дужан је да
пса изводи на повоцу.
Сваки власник или држалац је дужан да
одговорно поступа уколико одлучи да свог пса пусти
са повоца.
Пас се може пуштати са повоца да се
слободно креће само у парку и на другој јавној зеленој
површини и то:
- у времену од 22.00 сата до 09.00 сати
следећег дана, у периоду летњег рачунања времена,
односно у времену од 20.00 сати до 10.00 сати
следећег дана, у периоду зимског рачунања времена;
- у непосредној близини школа, у временском
периоду из алинеје 1 овог става, ограничавајући се до
7.30 сати следећег дана, без обзира на период
рачунања времена, осим за време школског распуста и
нерадних дана.
Забрањено је пуштати пса са повоца да се
слободно креће у делу парка и друге јавне зелене
површине, у којем се налази уређено дечје игралиште,
као и у делу под цветним засадом.
На предлог Јавног комуналног предузећа
“Зеленило” Панчево (у даљем тексту: ЈКП „Зеленило“
Панчево) и организационе јединице Градске управе
града Панчева надлежне за послове комуналних
делатности (у даљем тексту: надлежни секретаријат),
Градско веће града Панчева донеће акт којим ће се
одредити зелене површине на које се могу пси
пуштати током целог дана, зелене површине за
неограничено слободно кретање паса (парк за псе) и
зелене површине на којима је забрањено извођење
паса (спомен гробља и површине уз споменичка
обележја, засебни високодекоративни партери испред
значајних јавних установа и сакралних објеката и сл.).
ЈКП „Зеленило“ Панчево је дужно да у парку
и другој јавној зеленој површини постави видне
ознаке, на којима је назначено у ком временском
периоду и у којим деловима је забрањено слободно
кретање паса, односно на којим јавним зеленим
површинама је забрањено извођење паса.
Одредба става 3. овог члана не односи се на
опасне псе, чије је држање уређено Правилником о
начину држања паса који могу представљати опасност
за околину.
Извођење опасног пса обавезно је на поводцу
и са заштитном корпом на њушци.
Псе из претходног става могу да изводе само
пунолетна лица.
Изузетно, ловачки пси за време лова, потраге
за изгубљеним лицима и слично и овчарски пси за
време чувања стоке, могу слободно да се крећу, под
контролом власника или држаоца пса, без заштитне
корпе на њушци.
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Члан 8.

У парку и на другој јавној зеленој површини,
може се одредити површина за неограничено
слободно кретање паса (у даљем тексту: "парк за псе").
У парку за псе се постављају реквизити за псе и мора
бити ограђен жицом.
Забрањено
је,
у
парку
за
псе:
- уводити кује у терању и болесне псе;
- користити ове површине од стране професионалних
тренера
паса
за
обављање
обуке
паса;
уношење
стаклене
амбалаже;
- уношење и остављање хране;
- улазак и боравак деце млађе од 8 година, без
надзора родитеља;
- увођење штенади млађе од 4 месеца и
невакцинисану штенад и псе.
На улазу у парк за псе, забране из става 2.
овог члана морају бити видно истакнуте, о чему се
стара ЈКП „Зеленило“ Панчево које је извршило
његову
изградњу.
Опасни пси се могу уводити у парк за псе и пуштати
са повоца да се слободно крећу са заштитном корпом
на њушци.
Члан 9.

Пси и мачке могу се уводити у објекте у
јавном коришћењу којима је то јасно и видно
назначено да је увођење љубимаца дозвољено. На
улазу у објекат у јавном коришћењу мора да се јасно
и видно назначи да ли је увођење паса и мачака
дозвољено или није.
Пси се у објекте у јавном коришћењу могу
уводити само на кратком повоцу, уз власника,
односно држаоца, а сваки власник или држалац дужан
је да пса држи под контролом и одговоран је за сваку
евентуалну штету или инцидент који проузрокује
његов пас.
Увођење паса и мачака у средства јавног
саобраћаја дозвољено је под условима да се мачке
морају сместити у транспортни кавез или адекватно
транспортно средство из које се не могу ослободити
док се пси могу уводити у транспортеру, у наручју или
на кратком повоцу.
Власник, односно држалац сноси пуну
одговорност и дужан је да предузме све неопходне
мере да спречи да пас и мачка уједу или на други
начин повреде трећа лица у објектима у јавном
коришћењу и средствима јавног саобраћаја.
На предлог Јавног комуналног предузећа за
превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево (у
даљем тексту. ЈКП „АТП“ Панчево) и надлежног
секретаријата, Градско веће града Панчева донеће акт
којим ће прописати у којим возилима, у ком
временском интервалу и на који начин ће се
обележити возила у којима је могућ превоз паса на
повоцу.
Приликом извођења пса, власник, односно
држалац је дужан да код себе има потврде о
извршеном обележавању пса и о вакцинацији.
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Члан 10.

Уколико пас или мачка приликом извођења и
кретања запрља површине јавне намене, власник или
држалац кућног љубимца је дужан да их без одлагања
очисти.
Власник или држалац кућног љубимца дужан
је да при сваком извођењу на површину јавне намене
код себе има прибор за чишћење измета или ПВЦ
кесу и да очисти сваку површину јавне намене коју је
његов љубимац запрљао.
Одлагање сакупљеног садржаја власник или
држалац кућног љубимца је дужан да одлаже у канте,
контејнере и посебне канте које су за ту намену
постављене на површинама јавне намене и које су
видно обележене.
Уколико пас или мачка при извођењу из
стана запрља заједничко степениште или друге
заједничке просторије у стамбеној згради, стамбенопословној згради и пословном објекту, власник или
држалац кућног љубимца је дужан да загађену
површину очисти и опере а по потреби и дезинфикује.
Јавно комунално предузеће "Хигијена"
Панчево (у даљем тексту ЈКП "Хигијена" Панчево) је
дужно да постави специјалне канте за измет на
површинама јавне намене где је дозвољено пуштање
паса и мачака, парковима за псе и местима где се
најчешће изводе и истрчавају пси и мачке, као и да
одржава чистоћу и хигијену наведених површина.
III УКРАСНЕ И ЕГЗОТИЧНЕ ПТИЦЕ
Члан 11.

У стамбеној згради или стамбено-пословној
згради у становима, могу да се држе украсне и
егзотичне птице у броју и на начин којим се станари
не ометају у мирном коришћењу станова, у складу са
законом и прописима којима се уређује држање
дивљих и егзотичних животиња.
У
породичном објекту, у помоћним
објектима или кавезима у дворишту, могу да се држе
украсне и егзотичне птице под условом да не
узнемиравају суседе и да се одржава хигијена, у
складу са законом и прописима којима се уређује
држање дивљих и егзотичних животиња.
IV СТОКА И ЖИВИНА
Члан 12.

Држање стоке и живине у производне и
економске сврхе на подручју насељеног места
Панчево дозвољено је у следећим зонама:
- у зони "Горњег града" оивиченој улицама:
улицом Светозара Шемића (страна са парним
бројевима), улицом Книћаниновом (страна са
непарним бројевима од улице Јовице Безуљевића до
краја) улицом Јовице Безуљевића (страна са непарним
бројевима, од улице Книћанинове до улице Иве
Курјачког), делом улице Иве Курјачког (страна са
парним бројевима од улице Јовице Безуљевића до
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улице Светог Саве), улицом Светог Саве (страна са
парним бројевима, од улице Иве Курјачког до улице
Моше Пијаде), улицом Моше Пијаде (страна са
непарним бројевима до улице Димитрија Туцовића) и
улицом Димитрија Туцовића (страна са парним
бројевима, од улице Моше Пијаде до улице Светозара
Шемића).
- у зони "Војловице" оивиченој улицама:
улицом Спољностарчевачком (страна са непарним
бројевима од улице 7. јула до улице Пољске), улицом
Пољском, улицом Братства јединства до гробља,
улицом Гробљанском (од улице Братства јединства до
Гробљанске парна и непарна страна) улицом Братства
јединства и улицом 7. јула (страна са парним
бројевима).
Из зоне "Војловице" искључује се Трг 12.
Војвођанске бригаде (на коме се налази спомен дом,
здравствена станица, школа, комплекс цркава) где није
дозвољено држање стоке и живине.
Члан 13.

У зони ширег центра насељеног места
Панчево није дозвољено држање стоке и живине.
Зоном ширег центра сматра се зона оивичена
улицама: Моше Пијаде, Светог Саве, Браће
Јовановића, Ружином, Ослобођења, Милоша
Требињца, Филипа Вишњића, Таковском, Милорада
Бате Михаиловића и Обала Тамиша до улице Моше
Пијаде.
Члан 14.

Ван зона наведених у члановима 12. и 13. ове
одлуке на територији насељеног места Панчево
дозвољено је држање стоке и живине само у
регистрованим пољопривредним домаћинствима.
Члан 15.

У зонама у којима је дозвољено држање стоке
и живине на подручју насељеног места Панчево и у
другим насељеним местима на територији града
Панчева, стока и живина се могу држати под следећим
условима:
- да се стаје, торови, свињци и живинарници
налазе на удаљености која не може бити мања од 15м
од стамбених објеката, а од 3 до 5 м од међне линије,
као и да су опремљени свим потребним садржајима
(посебни објекти за држање стоке, ограђен простор од
мрежасте жице за држање живине, могућност лаког
прилаза ради чишћења и др.) у циљу адекватног
хигијенског одржавања,
- да се стаје, торови, свињци и живинарници
редовно чисте, а ђубре избацује на депоније стајског
смећа,
- да депоније стајског смећа буду непропусне,
од бетона и покривене покретним капком, а
постављене на удаљености која не може бити мања од
15 м. од стамбених објеката, а од 3 до 5 м. од међне
линије.
- да се стока и живина не пушта на јавне
површине,
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- да се стока не напаја на јавним чесмама,
бунарима и другим изворима пијаће воде.
V ГОЛУБОВИ
Члан 16.

Голубови се могу држати у
посебно
изграђеним објектима или просторијама на проходном
крову или тавану стамбене зграде уз претходно
прибављену сагласност свих власника станова и
посебних делова, под условом да се не узнемиравају
суседи и не прља околина.
Голубови се могу држати у породичној кући
у посебно изграђеним објектима, на тавану или
тераси, под условом да се не узнемиравају суседи и не
прља околина.
Голубови се могу држати у дворишту
породичне куће у посебно изграђеним објектима, под
условом да су удаљени најмање 10 метара од суседних
стамбених објеката и објеката за снабдевање водом.
У дворишту стамбене зграде голубови се
могу држати само уколико постоји сагласност свих
сувласника дворишта, под условом из претходног
става.
Члан 17.

За држање више од 10 голубова морају се
користити за то наменски објекти (голубарници,
односно волијери као и таван), а за држање до 10
голубова могу се користити и преносни објекти, као
што је кавез од дасака, жице или сличног материјала.
Стални и привремени објекти за држање
голубова морају бити ограђени.
Подови сталних и привремених објеката за
држање голубова морају бити изграђени од
непропусног материјала, морају се редовно чистити, у
складу са општом-хигијенском праксом, а најмање два
пута годишње, дезинфиковати, на начин којим се
обезбеђује заштита животне средине.
Стални и привремени објекти за држање
голубова морају бити изграђени од непропусног
материјала, са нагибом према каналу за одвођење
нечистоће и воде у канализацију или септичку јаму.
VI ПЧЕЛЕ
Члан 18.

Постављање кошница дозвољено је у складу
са правилником којим се уређују услови и начин
гајења и селидба пчела и садржини уверења о
транспорту(у даљем тексту: правилник)
Пчелињаци до 10 кошница могу се држати у
дворишту породичног објекта
у складу са
правилником.
Пчелињаци, на паши, морају имати видно
истакнуто име и презиме и пуну адресу пчелара, а
кошнице морају бити обележене редним бројем.
Пчелар је физичко или правно лице које се
бави узгојем пчела ради добијања пчелињих
производа.
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Није дозвољено постављање кошница са
пчелама у дворишту објекта вишепородичног
становања и у зони ширег центра насељеног места
Панчево из члана 13. ове одлуке.
VII ЗАБРАНЕ У ПОГЛЕДУ ДРЖАЊА, ХВАТАЊА
И
ПОСТУПАЊА
СА
ДОМАЋИМ
ЖИВОТИЊАМА
Члан 19.

Забрањено је:
1. злостављање и напуштање домаћих
животиња;
2. хватање домаћих животиња, осим од
стране овлашћеног предузећа;
3. увођење домаћих животиња у дечја
игралишта или на друга јавна места која су истакла
знак који указује да је забрањено увођење животиња;
4. шишање и четкање паса на јавним
површинама;
5. појење домаћих животиња на јавним
чесмама и бунарима намењеним за водоснабдевање
грађана;
6. хушкати једног пса на другог, хушкати пса
на човека, као и организовати борбе паса;
7. држање голубова на терасама, балконима,
лођама и заједничким терасама стамбених зграда и
8. вршење других радњи, супротно одредбама
ове одлуке и одредбама закона којим се уређује
добробит животиња.
VIII НАДЗОР
Члан 20.

Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши надлежни секретаријат.
Инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ове одлуке врши организациона јединица
Градске управе града Панчева надлежна за послове
комуналне инспекције преко комуналних инспектора,
у складу са законом, овом одлуком и другим актима
града Панчева.
Надзор над одржавањем комуналног реда
прописаног овом одлуком врши овлашћено лице
организационе јединице Градске управе надлежне за
послове комуналне милиције у складу са законом и
другим актима града Панчева.
Комунално-милицијске послове обавља
комунални милиционар који, поред законом
утврђених овлашћења, издаје прекршајни налог и
подноси захтев за вођење прекршајног поступка за
прекршаје прописане овом одлуком.
Члан 21.

Комунални инспектор има право и дужност
да власнику односну држаоцу, који држи домаће
животиње у деловима насељеног места Панчево у
којима то није дозвољено, или је на други начин у
супротности са овом одлуком, решењем забрани
држање домаћих животиња.
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Члан 22.

Комунални инспектор
је овлашћен да
власнику односну држаоцу, који се не придржава
услова за држање домаћих животиња прописаних
овом одлуком, решењем наложи успостављање
хигијенских и других услова прописаних за њихово
држање, забрани држање животиња, или наложи
уклањање животиња, као и да одреди рок за његово
извршење.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.

Новчаном казном од 60.000. динара казниће
се за прекршај правно лице ако:
1. не поступи у складу са чланом 7. став 6.
одлуке,
2. не поступи у складу са чланом 8. став 3. ове
одлуке,
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
10.000 динара.
Члан 24.

Новчаном казном од 60.000 динара казниће
се за прекршај правно лице које је власник односно
држалац животиње, ако:
1. не брине о животињама у складу са
чланом 3. ове одлуке
2. у дворишту држи невезаног пса без
обезбеђења сигурности пролазника (члан 6. став 1.)
3. у заједничком дворишту стамбене или
стамбено-пословне зграде држи пса на непрописан
начин или без сагласности свих сувласника дворишта
(члан 6. став 2.),
4. у дворишту није видно означена табла са
цртежом и натписом који указује на присуство пса
(члан 6. став 3.)
5. изводи пса без повоца и без заштитне корпе
на њушци (члан 7. ставови 1. и 8.)
6. пушта пса да се слободно креће супротно
члану 7. ставовима 3., 4., 5. и 6. ;
7. доводи псе и мачке у објекте у јавном
коришћењу или их уводи у средства јавног саобраћаја
на начин на који није дозвољено (члан 9.)
8. не очисти површине јавне намене које пас
запрља приликом извођења, односно не очисти и не
опере, а по потреби, и не дезинфикује заједничко
степениште или друге заједничке просторије које су
пас и мачка запрљали (члан 10 ставови 1., 2., 3. и 4.)
9. држи украсне и егзотичне птице супротно
члану 11.
10. држи стоку и живину у деловима
насељеног места у којима то није дозвољено ( члан
13.)
11. држи стоку и живину супротно члану 14.
12. држи стоку и живину супротно условима
прописаним чланом 15.
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13. држи голубове, супротно условима из
чланова 16. и 17.
14. држи пчеле супротно условима из члана
18.
15. држи или поступа са домаћим
животињама супротно члану 19.
16. не поступи по решењу надлежног
инспектора или комуналног милиционара (чланови
21. и 22.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у
правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 30.000 динара предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 10.000 динара физичко лице.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.

Власници, односно држаоци животиња
дужни су да држање животиња ускладе са одредбама
ове одлуке у року од 6 (шест) месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан 26.

Акт из члана 7. став 5. ове одлуке, на предлог
ЈКП „Зеленило“ Панчево и надлежног секретаријата,
донеће Градско веће града Панчева у року од 90
(деведесет) дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 27.

Акт из члана 9. став 5. ове одлуке, на предлог
ЈКП „АТП“ Панчево и надлежног секретаријата,
донеће Градско веће града Панчева у року од 90
(деведесет) дана од дана ступања на снагу ове одлуке
Члан 28.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о држању домаћих животиња на
територији града Панчева ("Службени лист града
Панчева" бр. 21/10, 6/14 и 38/16 и „Службени гласник
РС“ број 38/17-УС).
Члан 29.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
ПАНЧЕВО 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07,
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83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 46
Закона о ветеринарству („Сл.гласник РС“ бр. 91/05,
30/10, 93/12 и 17/19-др.закон), чланова 3. став 2, 54.
став 1. и 66. Закона о добробити животиња
(„Сл.гласник РС“ бр. 41/09), члана 3. тачка 14. и члана
4. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник
РС“ бр.88/11, 104/16 и 95/18) и чланова 39. и 98. став
1. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19) Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 25.11. 2019. године, донела је

ОДЛУКУ О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ
ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком се уређују услови и
начин обављања комуналне делатности зоохигијене (у
даљем тексту: комунална делатност), права и обавезе
корисника комуналне услуге и вршилаца комуналне
делатности,
финансирање,
обавезе
вршиоца
комуналне делатности у случају непланираних и
планираних прекида у обављању комуналне
делатности, надзор, казнене одредбе и друга питања
од значаја за обављање комуналне делатности на
територији града Панчева.
Члан 2.

Комунална делатност из члана 1. ове
одлуке обухвата послове: хватања, превоза,
збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених
животиња у прихватилиште; контроле и смањења
популације изгубљених и напуштених паса и мачака;
нешкодљивог уклањања и транспорта лешева
животиња са јавних површина и објеката за узгој,
држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења
или промет животиња до објеката за сакупљање,
прераду или уништавање споредних производа
животињског порекла на начин који не представља
ризик по друге животиње, људе или животну средину;
спровођења мера за смањење популације глодара,
инсеката и штетних микроорганизама мерама
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним
површинама.
Члан 3.

Комуналну делатност из члана 2. ове
oдлуке на подручју насељених места Панчево и
Иваново врши Јавно комунално предузеће "Хигијена"
Панчево (у даљем тексту: ЈКП „Хигијена“ Панчево), а
на подручју
насељених места града Панчева
комуналну делатност врши ЈКП "Хигијена" Панчево у
сарадњи са јавним комуналним предузећима
насељених места Банатски Брестовац, Банатско Ново
Село, Глогоњ, Долово, Јабука, Качарево, Омољица и
Старчево (у даљем тексту: јавна комунална предузећа
насељених места).
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Послови спровођења мера контроле и
смањења популације штетних организама, глодара и
инсеката
спровођењем
мера
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације на површинама јавне
намене на територји града Панчева поверавају се на
основу уговора предузећу, привредном друштву,
предузетнику или другом привредном субјекту у
складу са законом (у даљем тексту: вршилац
делатности).
Члан 4.

Поједини изрази употребљени у овој
одлуци имају следеће значење:
1. власник животиње је правно или физичко
лице, односно предузетник, који има право чувања,
држања, узгоја, гајења, репродукције, превоза,
коришћења и продаје животиње и који је одговоран за
живот, заштиту здравља и добробит животиње;
2. држалац животиње је правно или физичко
лице, односно предузетник, који има право чувања,
држања, узгоја, гајења, репродукције, превоза,
коришћења и продаје животиње на основу писаног
одобрења власника животиње и који је одговоран за
живот, заштиту здравља и добробит животиње;
3. дезинсекција је примена начина, поступака
и метода ради уништавања штетних инсеката и
крпеља;
4. дезинфекција је примена начина, поступака
и метода ради уништавања узрочника болести
животиња, укључујући и болести које се са животиња
могу пренети на људе;
5. дератизација је примена начина, поступака
и метода за уништавање штетних глодара;
6. дехелминтизација је чишћење паса и
мачака од цревних паразита;
7. изгубљена животиња је животиња која је
напустила власника, односно држаоца, без његове
воље и коју он тражи;
8. јавне површине су, у смислу одредаба ове
одлуке, површине јавне намене и површине у јавном
коришћењу, и то:
1) површина јавне намене је простор утврђен
планским документом за уређење или изградњу
јавних објеката или јавних површина, и то: јавне
саобраћајне површине, јавне зелене површине,
површина око објекта јавне намене и неизграђено
грађевинско земљиште намењено за уређење или
изградњу објеката јавне намене или јавних површина;
2) површине у јавном коришћењу су
површине које планским документом нису одређене
као површине јавне намене, а доступне су већем броју
грађана, као што су изграђене и уређене саобраћајне и
зелене површине унутар и између блокова зграда,
између зграда, унутар отворених тржних центара,
колонаде, пасажи и сл.;
9. напуштена животиња јесте животиња која
нема дом или која се налази изван њега и лишена је
бриге и неге власника, односно држаоца и коју је он
свесно напустио;
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10. напуштени пас и мачка у смислу ове
одлуке су необележени пси и мачке који се нађу на
улицама, парковима или другим јавним површинама;
11. обележени пас који се затекне без надзора
на улици, парку или другим јавним површинама без
присуства власника, односно држаоца, сматра се псом
без надзора;
12 прихватилиште за животиње јесте посебно
изграђен и уређен простор који служи за смештај
напуштених и изгубљених животиња и помоћ и бригу
о напуштеним и изгубљеним животињама.
II
УСЛОВИ
И
НАЧИН
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОБАВЉАЊА

Члан 5.

ЈКП „Хигијена“ Панчево, јавна комунална
предузећа насељених места и вршилац делатности
морају
да
поседују
минималну
стручну
оспособљеност кадрова и минимални технички
капацитет за обављање комуналне делатности у
складу са Уредбом о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности
(„Сл.гласник РС“ бр. 13/18, 66/18 и 51/19), као и да
испуњавају услове у складу са прописима којима се
уређује заштита становништва од заразних болести,
добробит животиња и ветеринарство.
Члан 6.

ЈКП „Хигијена“ Панчево, јавна комунална
предузећа насељених места и вршилац делатности су
дужни да обављање комуналне делатности организују
тако да обезбеде:
1. трајно и несметано пружање услуге,под
условима
и
на
начин
уређен
законом,прописима,стандардима донесеним на основу
закона, као и овом одлуком;
2.прописани и уговорени обим и квалитет
услуге;
3.предузимање мера одржавања,развоја и
заштите комуналних објеката и опреме којима
управља,а који служе за обављање делатности
зоохигијене;
4. развој и унапређење квалитета услуга,
организације и ефикасности рада.
III ХВАТАЊЕ, ПРЕВОЗ, ЗБРИЊАВАЊЕ И
СМЕШТАЈ НАПУШТЕНИХ И ИЗГУБЉЕНИХ
ЖИВОТИЊА У ПРИХВАТИЛИШТЕ
Члан 7.

Послове хватања, превоза и смештаја
напуштених паса и мачака, и паса и мачака без
надзора, као и послове прихватања одузетих паса и
мачака од власника, односно држаоца, а по налогу
надлежног инспектора, на подручју насељих места
Панчево и Иваново врши ЈКП "Хигијена" Панчево, а
на подручју других насељених места врши ЈКП
"Хигијена" Панчево, у сарадњи са јавним комуналним
предузећима насељених места.
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Јавна
комунална
предузећа
насељених места дужна су да евидентирају локације
на којима се налазе напуштени пси и мачке и о томе
обавештавају ЈКП "Хигијена" Панчево.
Члан 8.

Ухваћени пси или мачке смештају се
у прихватилиште за животиње (у даљем тексту:
прихватилиште) са којима се поступа у складу са
Правилником
о
раду
и
функционисању
прихватилишта за животиње на територији града
Панчева (у даљем тексту: Правилник).
Правилник доноси Градско веће
града Панчева, на предлог ЈКП „Хигијена“ Панчево и
организационе јединице Градске управе града
Панчева надлежне за послове комуналних делатности
(у даљем тексту: надлежни секретаријат).
Правилником ће бити уређен процес
хватања, држања и поступања према животињама у
складу са постојећим прописима и законом којим се
уређује добробит животиња.
Ако се ухваћеном псу или мачки
најдуже у року од 30 дана од дана смештања у
прихватилиште не пронађе власник, односно ако се не
збрине на други начин, са псом или мачком ће се
поступати у складу са Програмом контроле и
смањења популације напуштених паса и мачака на
територији града Панчева (у даљем тексту: Програм).
Пас или мачка који се након тријаже
и третмана у прихватилишту према Програму враћају
на површину јавне намене са које су склоњени
обележавају се микрочиповима који се у централној
републичкој бази података заводе на град Панчево.
Члан 9.

Трошкови збрињавања напуштених
животиња (хватања, превоза, смештаја, стерилисања,
обележавања и других у вези са тим) падају на терет
власника, односно држаоца, а када је власник односно
држалац животиње непознат, трошкове збрињавања
животиње сноси ЈКП "Хигијена" Панчево, у складу са
Одлуком о буџету града Панчева.
Власник, односно држалац који
изгуби животињу дужан је да тај губитак без
одлагања, а најкасније у року од три дана, од дана
губитка животиње, пријави ЈКП "Хигијена" Панчево у
насељеним местима Панчево и Иваново, а на
подручјудругих
насељених места, јавним
комуналним предузећима насељених места.
Пријава из претходног става мора да
садржи време и место нестанка пса или мачке, расу,
физички опис и име несталог пса или мачке, као и
потврду о извршеном обележавању и податке о
извршеној вакцинацији.
Губитак животиње из става 2. овог
члана власник, односно држалац животиње дужан је
да пријави и републичкој ветеринарској инспекцији, у
складу са законом којим се уређује добробит
животиња.
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Ако власник, односно држалац не
пријави губитак животиње сматраће се да је напустио
животињу.
Члан 10.

Уколико пас или мачка оболе у
прихватилишту, морају да се сместе одвојено од
осталих паса и мачака и да се предузму мере за
њихово лечење, а ако оболе од заразних болести,
начин лечења одређује ветеринарска служба.
Прихватилиште има обавезу да
напуштеним животињама које су болесне или
повређене обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ,
а да за неизлечиво болесне или повређене животиње
обезбеди лишавање живота у складу са законом.
Уколико пас или мачка угину у
прихватилишту, ветеринарска служба или надлежни
институт утврђују узрок угинућа, а њихови лешеви
уклањају се на нешкодљив начин, у складу са
важећим прописима.
IV КОНТРОЛА И СМАЊЕЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ
ИЗГУБЉЕНИХ И НАПУШТЕНИХ ПАСА И
МАЧАКА
Члан 11.

Послови контроле и смањења
популације изгубљених и напуштених паса и мачака
обухватају:
1. регистрацију и обележавање изгубљених и
напуштених паса и мачака;
2. побољшање услова у прихватилиштима;
3. стерилизацију свих изгубљених и
напуштених паса и мачака;
4. удомљавање изгубљених и напуштених
паса и мачака;
5. едукацију и информисање грађана о
особинама и потребама животиња, као и о законским
обавезама власника и држалаца животиња;
6. друге мере, у складу са законом.
Члан 12.

Послове контроле и смањења
популације изгубљених и напуштених паса и мачака
обавља ЈКП „Хигијена“ Панчево у складу са
Програмом, који доноси Градско веће града Панчева
на предлог ЈКП „Хигијена“ Панчево и надлежног
секретаријата.
V НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ И ТРАНСПОРТ
ЛЕШЕВА ЖИВОТИЊА
Члан 13.

Нешкодљиво уклањање и транспорт
лешева животиња са површина јавне намене и
објеката на подручју насељених места Панчево и
Иваново врши ЈКП "Хигијена" Панчево, а на подручју
других насељених места ЈКП „Хигијена“ Панчево у
сарадњи са
јавним комуналним предузећима
насељених места, у складу са важећим прописима и
прописаним стандардима, до уништавања у
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регистрованој и овлашћеној организацији за ову врсту
делатности, на основу уговора.
Члан 14.

Власник,
односно
држалац
животиње дужан је да одмах, а најкасније у року од 24
часа, пријави угинуће ЈКП "Хигијена" Панчево на
подручју насељених места Панчево и Иваново, а на
подручју других насељених места јавним комуналним
предузећима насељених места.
Трошкове
транспорта
лешева
животиња из става 1. овог члана сноси власник или
држалац животиња.
VI СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ
ПОПУЛАЦИЈЕ
ГЛОДАРА,
ИНСЕКАТА
И
ШТЕТНИХ
МИКРООРГАНИЗАМА
МЕРАМА
ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ,
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
И
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Члан 15.

Послови спровођења мера за
смањење популације глодара, инсеката и штетних
микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције
и дератизације на површинама јавне намене и
површинама у јавном коришћењу, обухватају:
1. старање о броју и врсти присутних глодара,
инсеката и штетних микроорганизама;
2. пријем пријава о присутности глодара,
инсеката и штетних микроорганизама;
3. предузимање мера ради смањења
популације
глодара,
инсеката
и
штетних
микроорганизама;
4. праћење спровођења смањења популације
глодара, инсеката и штетних микроорганизама;
5. друге послове којима се спроводе мере
смањења популације глодара, инсеката и штетних
микроорганизама.
Вршилац делатности дужан је да, у
обављању послова из става 1. овог члана, испуњава
све услове прописане законом и другим
позитивноправним прописима, у погледу кадрова,
опреме, просторија, заштитних средстава, врсте и
количине препарата и других средстава за спровођење
дезинфекције, дезинсекције и дератизације.
VII
ФИНАНСИРАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОБАВЉАЊА

Члан 16.

Извори средстава за обављање и
развој комуналне делатности обезбеђују се из:
1. прихода од пружања комуналних услуга;
2. прихода буџета Града;
3. наменских средстава других нивоа власти;
4. других извора, у складу са законом.
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VIII
ИЗЈАШЊАВАЊЕ
КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ УСЛУГА
Члан 17.

ЈКП "Хигијена" Панчево, јавна
комунална предузећа насељених места и вршилац
делатности су дужни да једном годишње спроведу
поступак изјашњавања корисника о квалитету
пружања услуга (у даљем тексту: Изјашњавање) у
трајању од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става
1. овог члана,ЈКП "Хигијена" Панчево, јавна
комунална предузећа насељених места и вршилац
делатности
објављују
у средствима јавног
информисања, у електронском облику на интернет
страници ЈКП „Хигијена“ Панчево, јавних
комуналних предузећа насељених места и вршиоца
делатности и на интернет страници града Панчева.
ЈКП "Хигијена" Панчево, јавна
комунална предузећа насељених места и вршилац
делатности су дужни да у року од 15 дана од дана
завршетка изјашњавања доставе оснивачу извештај о
резултатима изјашњавања корисника о квалитету
пружања комуналних услуга.
Уколико
су
резултати
изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да већина
корисника није задовољна пруженом комуналном
услугом ЈКП "Хигијена" Панчево, јавних комуналних
предузећа насељених места и вршиоца делатности
надлежни секретаријат у сарадњи са осталим
организационим јединицама Градске управе града
Панчева, саставља Нацрт мера за отклањање
недостатака наведених у изјашњавању корисника и
заједно са Извештајем о резултатима изјашњавања
корисника
о квалитету пружених услуга ЈКП
"Хигијена" Панчево, јавних комуналних предузећа
насељених места и вршиоца делатности доставља
Градском већу града Панчева. Градско веће града
Панчева доноси мере за отклањање наведених
недостатака, са роком за предузимање мера ради
отклањања недостатака, који не може бити дужи од 90
дана.
Градско веће града Панчева
доставља усвојене мере за отклањање наведених
недостатака Скупштини града Панчева, ради
обавештавања.
IX МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 18.

Забрањено је:
1. остављање лешева угинулих животиња и
њихових делова на површинама јавне намене и
површинама у јавном коришћењу;
2. сахрањивање угинулих животиња и
њихових делова ван места одређеног за ту сврху;
3. држање и збрињавање животиња супротно
одредбама ове одлуке;
4. вршење других радњи супротно одредбама
ове одлуке.
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X НАДЗОР
Члан 19.

Надзор над применом одредаба ове
одлуке врши надлежни секретаријат.
Инспекцијски
надзор
над
спровођењем одредаба врши организациона јединица
Градске управе града Панчева надлежна за послове
комуналне инспекције преко комуналних инспектора,
у складу са законом, овом одлуком и другим актима
града Панчева.
Надзор над одржавањем комуналног
реда прописаног овом одлуком врши овлашћено лице
организационе јединице Градске управе надлежне за
послове комуналне милиције у складу са законом и
другим актима града Панчева.
Комунално-милицијске
послове
обавља комунални милиционар који, поред законом
утврђених овлашћења, издаје прекршајни налог и
подноси захтев за вођење прекршајног поступка за
прекршаје прописане овом одлуком.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.

Новчаном казном од 60.000 динара казниће се
за прекршај правно лице које је власник односно
држалац животиње, ако:
1. не пријави угинуће животиње у складу са
чланом 14.став 1. ове одлуке;
2. поступи супротно члану 18. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у
правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 30.000 динара предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 10.000 динара физичко лице.
Члан 21.

Новчаном казном од 60.000 динара казниће се
за прекршај правно лице које је власник односно
држалац животиње, ако:
1. не испуњава услове прописане чланом 5.
ове одлуке;
2. не организује обављање комуналне
делатности у складу са чланом 6. ове одлуке;
3. поступи супротно одредбама члана 10.ове
одлуке;
4. поступи супротно оредбама члана 15. ове
одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у
правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 30.000 динара предузетник.
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XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.

Правилник из члана 8. ове одлуке и
Програм из члана 12. ове одлуке, на предлог ЈКП
„Хигијена“ Панчево и надлежног секретаријата,
донеће Градско веће града Панчева, у року од 90
(деведесет) дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 23.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
ПАНЧЕВО 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др.
закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 46. Закона о
заштити природе ("Сл. гласник РС" бр. 36/09, 88/10,
91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) 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 25.11.2019. године донела је

OДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА
ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА
ПРИРОДЕ „КЕСТЕН ЋУРЧИНА У
ПАНЧЕВУ“

На основу члана 73. став 1. тачка 3. Закона о
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине
Војводине („Службени гласник РС“ број 99/09 и
67/12-одлука УС), чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана
8. Одлуке о одређивању и обележавању назива улица
и тргова и одређивању кућних бројева и обележавању
зграда бројевима („Службени лист града Панчева“
број 18/13) и члана 10. и 39. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ бр. 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 25.11. 2018.године, донела је

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА
УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ „БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ“
I
Утврђује се назив улице „Михајла Петровића
Аласа“ , на подручју Месне заједнице „Банатски
Брестовац“, на катастарској парцели 3350 и 3134 к.о.
Банатски Брестовац.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
ПАНЧЕВО 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Члан 1.

ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ Одлука
заштити споменика природе „Кестен Ћурчина
Панчеву“ („Сл. лист општине Панчево“ бр. 2/07
Службени лист града Панчева бр. 13/09, 21/13
13/17).
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Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
ПАНЧЕВО 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 73. став 1. тачка 3. Закона о
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине
Војводине („Службени гласник РС“ број 99/09 и
67/12-одлука УС), чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана
8. Одлуке о одређивању и обележавању назива улица
и тргова и одређивању кућних бројева и обележавању
зграда бројевима („Службени лист града Панчева“
број 18/13) и члана 10. и 39. Статута града Панчева
( „Службени лист града Панчева“ бр. 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 25.11. 2019.године, донела је

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА
УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
I
На територији града Панчева:
-Улица 1 – Улица Змаја Огњеног ВукаУлица почиње од постојеће Улице Баваништански пут
и простире се целом дужином кп 4866/24, у КО
Панчево.
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-Улица 2 – Улица Бановић Страхиње- Улица
почиње од постојеће Улице Баваништански пут и
простире се целом дужином кп 4886/9, у КО Панчево.
-Улица 3 – Улица Константина филозофа Улица почиње од постојеће Улице Баваништански
пут, између кп 4892 и 4893/1. Простире се дуж кп
4893/25, 4893/26 и 4890/27 и завршава између кп
4890/13 и 4893/27 - све у КО Панчево.
-Улица 4- Улица Косовских јунака- Улица
почиње од постојеће Улице Баваништански пут и
простире се целом дужином кп 13285/2 и 13285/1 у
КО Панчево.
-Улица 5- Улица Момчила Попадића- Улица
почиње од предложене улице 4 и простире се целом
дужином кп 13301/12, у КО Панчево.
-Улица 6- Орфелинова улица- Улица почиње
од постојеће Улице Баваништански пут и простире се
целом дужином кп 13282/16 и 13282/18 у КО
Панчево.
-Улица 7- Улица Стојана Трумића - Улица
почиње од постојеће Улице Баваништански пут и
простире се целом дужином кп 13278/18 и 13278/17 у
КО Панчево.
-Улица 8- Улица плавог чуперка - Улица
почиње од предложене улице 7, на кп 13278/1.
Простире се до предложене улице 10, преко кп
13273/3, 13273/6, 13273/9 и 13273/16- све у КО
Панчево
-Улица 9- Улица Милана Кашанина - Улица
почиње од предложене улице 10 и простире се целом
дужином кп 13268/11, у КО Панчево.
-Улица 10 – Улица Панчевачких писаца Улица се простире целом дужином кп 13995/1 и
13995/3 и завршава се између кп 13744/6 и 13751, све у
КО Панчево
-Улица 25 – Улица Јелене Анжујске - Улица
почиње између кп 13118/2 и 13057, простире се дуж
кп 13993/1 и завршава се између кп 12934 и 12929, све
у КО Панчево
-Улица 27 - Улица латица ружа - Улица
почиње од постојеће Козарачке улице, између кп
13396/10 и 13393/5 , простире се дуж кп 13992/4,
13992/3, 13992/2 и 13992/1 и завршава се између кп
12402 и 13035- све у КО Панчево
-Улица 11 – Улица Панчевачких сликара Улица почиње од постојеће Улице Баваништански пут
и простире се целом дужином кп 13727/8, у КО
Панчево.
- Улица 12 – Улица Миховила Михаљевића Улица почиње од постојеће Улице Баваништански пут
и простире се целом дужином кп 13725/6, у КО
Панчево.
- Улица 13 –Улица Панчевачких музичара Улица почиње од постојеће Улице Баваништански пут
и простире се целом дужином кп 13728/8, у КО
Панчево.
-Улица 26 – Улица Зорана Петровића - Улица
почиње од постојеће Козарачке улице и простире се
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дуж кп 13993/1 и завршава између кп 13347/3 и 13087,
све у КО Панчево.
- Улица 92 –Улица ружичастих димњака Улица почиње од постојеће Улице Баваништански пут
и простире се дуж граница кп 13124 и 13125 и
завршава се код предложене улице 25 све у КО
Панчево.
- Улица 14 – Улица Панчевачких занатлија Улица почиње од постојеће Улице Баваништански пут
и простире се целом дужином кп 13151 и завршава се
код предложене улице 25, све у КО Панчево.
- Улица 15 – Улица Панчевачких спортиста Улица почиње од постојеће Улице Баваништански пут
и простире се целом дужином кп 13153/13 и завршава
се код предложене улице 25, све у КО Панчево.
- Улица 16 –Улица Гргура Бранковића Улица почиње од постојеће Улице Баваништански пут
и простире се целом дужином кп 13173/1, све у КО
Панчево.
- Улица 17 – Вуканова улица - Улица почиње
од постојеће Улице Баваништански пут и простире се
целом дужином кп 13180/7, 13180/18 и 13180/19 и
завршава се код предложене улице 25, све у КО
Панчево.
- Улица 18 – Улица Вука Гргуревића - Улица
почиње од постојеће Улице Баваништански пут и
простире се целом дужином кп 13001/3, све у КО
Панчево.
- Улица 19 – Улица златокрилих птица Улица почиње од постојеће Улице Баваништански пут
и простире се дуж границе кп 12979 и суседних
катастарских парцела и завршава код предложене
улице 25, све у КО Панчево.
- Улица 20 – Улица Милана Бутозана Улица почиње од постојеће Улице Баваништански пут
и простире се целом дужином кп 12973/5 и завршава
код предложене улице 25, у КО Панчево.
- Улица 21 – Улица Миливоја Ђорђевића Улица почиње од постојеће Улице Баваништански пут
и простире се целом дужином кп 12969/1 и завршава
код предложене улице 25, у КО Панчево.
- Улица 22 –Улица Зорана Душковића Улица почиње од постојеће Улице Баваништански пут
и простире се дуж границе кп 12959/4 и целом
дужином кп 12959/3, све у КО Панчево.
- Улица 23 – Улица мирисних дуња - Улица
почиње од постојеће Улице Баваништански пут и
простире се дужином кп 12956/7 и завршава се код
предложене улице 25, све у КО Панчево.
- Улица 24 – Улица Стевана Милосављевића
- Улица почиње од постојеће Улице Баваништански
пут и простире се целом дужином кп 12933, у КО
Панчево.
-Улица 28 – Улица Панчевачких шампиона Улица почиње од постојеће Златиборске улице између
кп 13419/2 и 13425/4. Простире се дуж кп 13423/2 и
13423/3 и завршава се код предложене улице 33,
између кп 13429/18 и 13429/17 – све у КО Панчево.
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- Улица 29 – Улица Љубице Хаџи ПавловићУлица почиње од постојеће Златиборске улице између
кп 13428/4 и 13428/6. Простире се дуж кп 13428/5,
13429/34 и 13423/4 и завршава се код предложене
улице 33, између кп 13422/17 и 13427/1 – све у КО
Панчево.
- Улица 30 – Крањчевићева улица - Улица
почиње од постојеће Златиборске улице, простире се
целом дужином кп 13430/1 и завршава се код
предложене улице 33 – све у КО Панчево.
- Улица 31 – Улица Милорада Павића Улица почиње од постојеће Златиборске улице,
простире се целом дужином кп 13431/2 и завршава се
код предложене улице 33 – све у КО Панчево.
- Улица 32 – Улица Олге Смедеревац - Улица
почиње од постојеће Златиборске улице, простире се
целом дужином кп 13991 и завршава се између кп
12327 и 12355 – све у КО Панчево.
- Улица 33 – Лалошка улица - Улица почиње
од предложене улице 27, простире се целом дужином
кп 12341 и завршава се код предложене улице 32 – све
у КО Панчево.
- Улица 34 – Улица Опленачка - Улица
почиње од постојеће Козарачке улице, простире се
дуж кп 11885 и завршава се између кп 11870/7 и
11887/24- све у КО Панчево ( предложена улица 34
представља део постојеће Опленачка улице)
- Улица 35 – Улица Витомира Сударског Улица почиње од постојеће улице Новосељански пут,
простире се дуж кп 13971/1, 13971/6 и 13971/4 и
завршава се између кп 519/5 и 11874/9- све у КО
Панчево.
- Улица 36 – Мокринска улица - Улица
почиње од постојеће Шарпланинске улице, између кп
11855/2 и 11856/30, простире се целом дужином кп
11856/28 – све у КО Панчево.
- Улица 37 – Улица Краља Владислава Улица почиње од постојеће Шарпланинске улице,
простире се целом дужином кп 11854/10 – све у КО
Панчево.
- Улица 89 – Улица житних поља - Улица
почиње од постојеће Шарпланинске улице, простире
се целом дужином кп 11858/17 – све у КО Панчево.
- Улица 38 – Улица Лазаревих кћери - Улица
почиње од постојеће Шарпланинске улице, између кп
11804/11 и 11853/1, простире се целом дужином кп
13985, прелази пругу, простире се дуж кп 13988 и
завршава се између кп 12164 и 12326 – све у КО
Панчево.
- Улица 39 – Улица Панчевачких пушкара Улица почиње од предложене улице 38, између кп
11808/20 и 11808/15, простире се дуж границе кп
11808/16 и 11808/17 ; кп 11808 и 11808/18 ; кп
11808/25 и 11808/19 и завршава се између кп 11808/24
и 11808/21 – све у КО Панчево.
- Улица 40 – Улица Банатског калфе - Улица
почиње од предложене улице 38, између кп 11808/5 и
11808/8, простире се дуж границе кп 11808/6 и
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11808/10 и завршава се између кп 11808/7 и 11808/14 –
све у КО Панчево.
- Улица 41 – Улица српских јунака - Улица
почиње од предложене улице 38, између кп 11815/8 и
11815/3, простире се дуж границе кп 11815/10 и
11815/5 ; кп 11815/12 и 11815/7 и завршава се између
кп 11815/13 и 11815/2 – све у КО Панчево.
- Улица 42 – Улица старих фијакера - Улица
почиње од предложене улице 38, између кп 11816/16 и
11818/39, простире се дуж кп 11816/17 и 11816/15 и
завршава између кп 11816/13 и 11818/39 – све у КО
Панчево.
-Улица 43 – Улица златних њива - Улица
почиње од предложене улице 38, између кп 11818/6 и
11818/9, простире се дуж кп 11818/24 и завршава се
између кп 11818/22 и 11818/21 – све у КО Панчево.
- Улица 44 – Улица славних Словена - Улица
почиње од предложене улице 38, између кп 11818/37 и
11852/8, простире се дуж кп 11818/35 и 11852/2 и
завршава се код Кајмакчаланске улице – све у КО
Панчево.
- Улица 45 – Улица Пелистерска - Улица
представља продужетак постојеће Пелистерске улице.
Почиње између кп 12144/1 и 12039/5, простире се дуж
кп 13986 и завршава се између кп 12476 и 12485 – све
у КО Панчево.
- Улица 54 – Улица Ђорђа Влајића - Улица
почиње од предложене улице 45 , између кп 12039/6 и
12040. Простире се дуж кп 12039/7 и 12038 и завршава
се код кп 12046/1 – све у КО Панчево.
- Улица 74 – Кајмакчаланска улица - Улица
почиње од постојеће Кајмакчаланксе улице, између кп
12151 и 11927, простире се дуж кп 13987/1 и 13987/3 и
завршава се између кп 12486 и 12565/1 – све у КО
Панчево.
- Улица 46 – Улица Миховила Томандла Улица почиње од постојеће Пелистерске улице,
између кп 11957/5 и 11958/1, простире се дуж кп
11957/6 и 11957/8 и завршава се између кп 11957/4 и
11958/7 – све у КО Панчево.
- Улица 47
- Улица Ђорђа Поповића
Даничара– Улица почиње од постојеће Пелистерске
улице, између кп 11963/11 и 11963/2, простире се дуж
кп 11963/10 и завршава се између кп 11963/12 и
11963/7 – све у КО Панчево.
- Улица 48 – Улица Феликса Милекера Улица почиње од постојеће Пелистерске улице,
између кп 11968/1 и 11967/15, простире се дуж кп
11967/4 и завршава се између кп 11967/5 и 11968/1 –
све у КО Панчево.
- Улица 49 – Улица Владимира Стојшина Улица почиње од постојеће Пелистерске улице,
између кп 11968/1 и 11970/3, простире се дуж кп
11969/2 и завршава се између кп 11969/7 и 11970/1 –
све у КО Панчево.
- Улица 50 – Улица Момчила Параушића Улица почиње од постојеће Пелистерске улице,
између кп 12002/5 и 11993/11, простире се дуж кп
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11999 и завршава се између кп 12020/26 и 11992 – све
у КО Панчево.
- Улица 51 – Улица Косте МилутиновићаУлица почиње од постојеће Пелистерске улице,
између кп 12004/15 и 12006/3, простире се дуж кп
12004/6 и завршава се између кп 12004/3 и 12006/9 –
све у КО Панчево.
- Улица 52 – Улица Царице Милице - Улица
почиње од постојеће Пелистерске улице, између кп
11993/25 и 11993/33, простире се целом дужином кп
11993/26 – све у КО Панчево.
- Улица 53 – Улица Душана Вукајловића Улица почиње од постојеће Улице Новосељански пут,
између кп 12020/20 и 11996, простире се дуж кп 11999
и 11994/14 и завршава између кп 11987/8 и 11988/7 –
све у КО Панчево.
-Улица 56 – Улица Јоана Флоре - Улица
почиње од постојеће Улице Новосељански пут,
између кп 11449/1 и 11447, простире се дуж кп 11448
и завршава између кп 11758 и 11446/32, код постојеће
Скадарске улице – све у КО Панчево.
- Улица 57 – Улица Младена Маркова Улица почиње од постојеће Улице Новосељански пут,
између кп 11419/2 и 11222/1, простире се целом
дужином кп 13966/2, 13966/1 и 9613 и завршава се
између кп 9614 и 9610 – све у КО Панчево.
-Улица 58 – Улица Милана Ћурчина - Улица
почиње од предложене улице 59, између кп 11732 и
11738/1, простире се целом дужином кп 13969/2 и
13969/1 и завршава се између кп 11400 и 11418/8, код
предложене улице 57 – све у КО Панчево.
- Улица 55 – Улица Божидара Вујића - Улица
почиње од постојеће Преспанске улице, између кп
449/2 и 550/2, простире се целом дужином кп 8012 и
завршава између кп 494/4 и 497/10, код постојеће
Власинске улице – све у КО Панчево.
- Улица 60 –Улица Стојана Ристића - Улица
почиње од постојеће Власинске улице, између кп
11733/3 и 11465/10, простире се целом дужином кп
11464 и завршава се између кп 11721/1 и 11465/1– све
у КО Панчево.
- Улица 59 – Улица Мите Петровића - Улица
почиње од постојеће Скадарске улице, између кп
13971/13 и 11749/4, простире се дуж кп 11748,
13971/13, 13971/3 и 13971/2 и завршава се између кп
121/1 и 11698 – све у КО Панчево.
- Улица 61 – Улица Др Борислава Јанкулова Улица почиње од постојеће Власинске улице, између
кп 11719 и 11720/1, простире се дуж кп 13968/2 и
13968/1 и завршава између кп 11398/1 и 11397, код
предложене улице 57- све у КО Панчево
- Улица 62 –Улица олимпијских победника Улица почиње између кп 11696/1 и 11698, простире се
дуж кп 13927/1 и завршава се на кп 9369 код кп 9643 –
све у КО Панчево.
- Улица 63 – Ратарска улица - Улица почиње
између кп 7 и 11696/1, простире се дуж кп 8 и 13962 и
завршава се између кп 9416/7 и 9639 – све у КО
Панчево
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- Улица 64 – Улица Мите Ранкова - Улица
почиње од постојеће Улице Новосељански пут између
кп 11225/2 и 11104/3, простире се дуж кп 13950, 9518
и 9617 и завршава се између кп 9620 и 9619 – све у КО
Панчево
- Улица 65 – Улица Панчевачких џезера Улица почиње од постојеће Улице Новосељански пут
између кп 11092/5 и 11092/8, простире се целом
дужином кп 11092/17 и завршава се између кп 11092/7
и 11092/15 – све у КО Панчево.
- Улица 66 – Улица гарави сокак- Улица
почиње од постојеће Улице Новосељански пут између
кп 11049/1 и 11048/4, простире се целом дужином кп
11049/2 и завршава се између кп 11049/5 и 11048/1 –
све у КО Панчево.
- Улица 67 – Петроградска улица - Улица
почиње од постојеће Улице Новосељански пут између
кп 9865 и 9864/1, простире се целом дужином 13949 и
завршава се између кп 9924 и 9816/1 – све у КО
Панчево.
- Улица 68 – Улица плодних ораница- Улица
почиње од постојеће Улице Новосељански пут између
кп 9852/7 и 9851/8, простире се целом дужином 9852/8
и завршава се између кп 9852/1 и 9851/1 – све у КО
Панчево.
- Улица 69 – Улица вредних паора- Улица
почиње од постојеће Улице Новосељански пут између
кп 9844/17 и 9844/2, простире се целом дужином
9844/1 и завршава се између кп 9844/15 и 9844/6 – све
у КО Панчево.
- Улица 70 – Воћарска улица - Улица почиње
од постојеће Улице Новосељански пут између кп
8639/13 и 8638/1, простире се целом дужином 8639/3 и
завршава се између кп 8639/15 и 8639/10 – све у КО
Панчево.
-Улица 71 – Солунска улица - Улица почиње
од постојеће Улице Новосељански пут, простире се
дуж границе кп 8624 и завршава се код кп 13933 – све
у КО Панчево.
- Улица 72 – Византијска улица - Улица
почиње од постојеће Улице Новосељански пут између
кп 8443/1 и 8442/1, простире се целом дужином 8442/7
и завршава се између кп 8443/1 и 8442/4 – све у КО
Панчево.
- Улица 73 – Орачка улица - Улица почиње од
постојеће Улице Новосељански пут између кп 8441/1
и 8440/3, простире се целом дужином 8441/12 и
завршава се између кп 8441/11 и 8440/3 – све у КО
Панчево.
- Улица 85 – Улица Наделска - Улица
представља продужетак постојеће Наделске улице,
почиње између кп 10881/1 и 10862, простире се дуж
13973 и завршава се између кп 10833 и 10891 – све у
КО Панчево.
- Улица 91 – Улица звезданог неба - Улица
почиње од постојеће Улице Новосељански пут између
кп 10056 и 10057, простире се целом дужином 13977 и
завршава се између кп 10828 и 10254 – све у КО
Панчево
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- Улица 75 – Старосрбијанска улица - Улица
почиње од постојеће Улице Јабучки пут између кп
9314/1 и 9310, простире се дуж кп 9313 и 9305 и
завршава се између кп 9294/1 и 9295 – све у КО
Панчево.
- Улица 76 – Коларчева улица - Улица
почиње од постојеће Улице Јабучки пут, између кп
11629/4 и 11629/27, простире се дуж границе кп
11630/3 и 11629/26 ; кп 11630/4 и 11629/16 и завршава
се између кп 11630/5 и 11629/20 – све у КО Панчево.
- Улица 77 – Виноградарска улица - Улица
почиње од постојеће Улице Јабучки пут, простире се
дуж границе кп 9371/2 и завршава се код кп 13960 –
све у КО Панчево.
- Улица 78 – Грделичка улица - Улица
почиње од постојеће Улице Краљевића Марка, између
кп 6886/1 и 6921, простире се дуж кп 6892 и завршава
се између кп 6888/2 и 6914/1 – све у КО Панчево.
- Улица 79 – Пионирска улица - Улица
почиње од предложене улице 80. Простире се преко
кп 6813/1 и завршава се на кп 6816/2 – све у КО
Панчево.
- Улица 80 – Бакалинска улица - Улица
представља продужетак постојеће Улице Тозе
Марковића. Простире се преко кп 6993/8 и завршава
се на кп 7639 – све у КО Панчево
-Улица 81 – Улица окићеног пенџера - Улица
почиње између кп 13953 и 9010, простире се дуж кп
13952 и завршава се између кп 13928/1 и 9049 – све у
КО Панчево.
- Улица 90 – Улица банатских ветрењача Улица почиње од предложене улице 86, између кп
16453/1 и 16201/1, простире се дуж кп 17196 и
завршава се између кп 16265 и 16387/1 – све у КО
Панчево.
- Улица 86 – Вајфертова улица - Улица
почиње на кп 15411, простире се дуж кп 17185, 17183,
17182, 17178 и 17176/1 и завршава се између кп 17187
и 17186 – све у КО Панчево.
- Улица 87 – Улица младих каплара - Улица
почиње од постојеће Првомајске улице, на кп 6822,
простире се преко кп 6825/12 и 6876/4 и завршава се
на кп 6816/5 – све у КО Панчево.
- Улица 82 – Улица Стевана Сремца - Улица
представља продужетак постојеће Улице Стевана
Сремца. Почиње између кп 1854/20 и 1873/6, простире
се дуж кп 1860 и завршава се између кп 1859 и 1873/2
– све у КО Војловица (саставни део улице Стевана
Сремца)
- Улица 83 –Улица зеленог рузмаринаУлица почиње од предложене улице 82, између кп
1854/17 и 1854/16, простире се дуж кп 1854/50 и
завршава се код предложене улице 84 – све у КО
Војловица.
- Улица 84 – Улица добрих суседа - Улица
почиње од постојеће Улице Јоакима Вујића, на кп
1850, затим прелази на кп 1849/2 и завршава се између
кп 1858 и 1849/1 – све у КО Војловица
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- Улица 88 – Улица Секеља из Буковине Улица почиње од постојеће Улице Братства Jединства,
између кп 2047/15 и 2052/25, простире се дуж кп 3307
и завршава се између кп 2026 и 2068/1 – све у КО
Војловица.
- Засеок број 1- Пиварски засеок - Засеок се
налази на кп 10496 и 10499 у КО Панчево
-Засеок број 2- Кожарски засеок - Засеок се
налази на кп 9418 и 9421 у КО Панчево
- Засеок број 3- Паорски засеок - Засеок се
налази на кп 17207 у КО Панчево
II
Hа територији насељеног места Банатски
Брестовац:
-Улица 1 – Улица плодних ораница- Улица
представља продужетак постојеће Улице Маршала
Тита и простире се целом дужином кп 1489, у КО
Банатски Брестовац.
-Улица 2 – Улица виноградарска- Улица
почиње од границе са насељеним местом Омољица на
кп 1489, и простире се целом дужином уз кп 1412, у
КО Банатски Брестовац.
-Улица 3 – Улица сунцокрета- Улица
представља продужетак улице ЈНА, простире се дуж
кп 5087 и завршава се између кп 5093/1 и 4999/9, све у
КО Банатски Брестовац
-Улица 4 –Улица житних поља- Улица
почиње од кп 6889/2, простире се северним делом кп
6875 и завршава се код кп 7390, све у КО Банатски
Брестовац
-Улица 5 –Улица банатских ветрењачаУлица почиње од предложене улице 4 , простире се
средином кп 6875 и завршава се код предложене
улице 4, све у КО Банатски Брестовац
- Улица 6 –Ратарска улица- Улица почиње
од предложене улице 4 , прелази на кп 7396/2,
простире се поред канала и завршава се између кп
6994 и 6997, све у КО Банатски Брестовац
-Улица 7 – Пешчарска улица - Улица
почиње између кп 7396 и 7396/2, простире се дуж кп
6889/2 и завршава се код границе са насељеним
местом Иваново, све у КО Банатски Брестовац.
-Улица 8 –Улица Мирисних дуња - Улица
почиње на кп 6889/2, простире се целом дужином кп
6801, све у КО Банатски Брестовац.
-Улица 9 –Воћарска улица - Улица почиње
на кп 6889/2, простире се целом дужином кп 6787, све
у КО Банатски Брестовац.
-Улица 10 –Паорска улица - Улица почиње
на кп 6889/2, простире се целом дужином кп 2694, све
у КО Банатски Брестовац.
-Улица 11 – Улица латице ружа - Улица
почиње на кп 6889/2, простире се уз границу са
насељеним местом Иваново, затим иде границама кп
6739, 6741 и 6742 и завршава се код кп 7388, све у КО
Банатски Брестовац.
-Улица 12 – Улица српских јунака - Улица
почиње од кп 6889/2, простире се преко кп 6840, затим
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уз кп 7388 и завршава се код предложене улице 11, све
у КО Банатски Брестовац.
-Засеок 1 –Мали Брестовац - Засеок се налази
на кп 7362, 7359, 7357 и кп 7374, све у КО Банатски
Брестовац.
-Засеок 2 – Поњавички засеок- Засеок се
налази на кп 3983/2, 3981/1 и 3980/1, све у КО
Банатски Брестовац.
III
Hа територији насељеног места Глогоњ:
-Улица 1 – Улица ловачка- Улица почиње на
кп 2624, простире се целом дужином кп 2674, све у
КО Глогоњ
IV
Hа територији насељеног места Иваново:
-Улица 1 – Вајфертова улица - Улица почиње
од границе са насељеним местом Панчево на кп
2609 ,прелази преко кп 2610. Затим се простире дуж
кп 2685/1 и кп 2640 и завршава се између кп 2617 и
2513/6, све у КО Иваново.
-Улица 2 – Улица добрих суседа- Улица
почиње од постојеће Пролетерске улице на кп 918/2,
простире се дуж кп 1411, 1530, 1531, 2685/2 и
завршава се између кп 1607 и 1608/1, све у КО
Иваново.
-Улица 3 – Улица Секеља из БуковинеУлица почиње од постојеће Насипске чуварнице,
простире се дуж кп 3367, 3368 и 3366 и завршава се
између кп 2678 и 3175/8, све у КО Иваново.
-Улица 4 – Улица златна дирка- Улица
почиње од предложене улице 3, простире се дуж кп
3761 и завршава се на кп 3325/3, све у КО Иваново.
-Улица 5 – Улица фотографа- Улица почиње
од постојеће Насипске улице, простире се дуж кп
1960/1, 1960/2, 1961/4, 1961/1 и завршава се између кп
3779 и 967, све у КО Иваново.
-Улица 6 – Дунавска улица - Улица почиње
између кп 1002 и 1015, простире се дуж кп 1189/1 и
1183 и завршава се између кп 969 и 1047, све у КО
Иваново.
-Засеок 1 – Ивановачки засеок- Засеок
ограничавају кп 3232, 3251/1, 3158 и 3763 налази на кп
10387, у КО Иваново.
V
Hа територији насељеног места Јабука:
- Улица 1 – Улица Тошета Проеског - Улица
почиње од постојеће Улице Маршала Тита и простире
се целом дужином кп 1863/1 и 5813, у КО Јабука
- Улица 7 - Улица Скробара трг Маршала
Тита – Улица почиње од границе са насељеним
местом Панчево и представља продужетак постојеће
Улице Скробара трг Маршала Тита (насељено место
Панчево) и простире се целом дужином кп 5339/1 и
5071 и завршава се између кп 4902/2 и 5073/3, све у
КО Јабука (продужетак улице Скробара трг Маршала
Тита)
-Улица 2 – Улица Кумановска- Улица
почиње од Улице Скробара трг Маршала Тита, на кп
4365 и простире се целом дужином кп 4364 и
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завршава се између кп 4998/1 и 4826/2, све у КО
Јабука.
-Улица 3 –Пчињска улица - Улица почиње
од постојеће Качаревачке улице, прелази преко кп
6503, 6605 и 6691 и простире се целом дужином кп
1859/1, 3794 и 4394 и завршава се код кп 4364, све у
КО Јабука.
-Улица 4 – Улица Александра МакедонскогУлица почиње од постојеће Улице Вука Караџића,
простире се целом дужином кп 1489 и завршава се
између кп 1525 и 1515/3, све у КО Јабука.
- Улица 6 – Улица ратарска – Улица
представља продужетак постојеће Улице Лоле Рибара,
између кп 1577 и 1533. Простире се целом дужином
кп 1571 и 2939 и завршава се између кп 1605/3 и
2951/2, све у КО Јабука.
-Улица 8 –Улица паорска - Улица почиње од
постојеће Првомајске улице, на кп 1818/5, простире се
целом дужином кп 1788/1 и завршава се између кп
1789 и 1787, све у КО Јабука.
-Улица 5
– Улица воћарска - Улица
представља продужетак постојеће Тамишке улице,
простире се преко кп 1849/206 и завршава се на кп
1895, све у КО Јабука.
-Улица 9 – Улица дуванска - Улица почиње
на кп 1861/28, простире се целом дужином кп 6009 и
завршава се код кп 4542, све у КО Јабука.
VI
Hа територији насељеног места Качарево
Засеок 1 – Качаревачки засеок - Засеок се
налази на кп 4332, у КО Качарево.
VII
Hа територији насељеног места Банатско
Ново Село:
-Шантићева улица – Улица почиње од
постојеће Утринске улице, између кп 9282/67 и
9282/31, простире се дуж кп 9282/50 и завршава се
између кп 9282/86 и 9282/46, све у КО Банатско Ново
Село (улица је део постојеће Шантићеве улице)
VIII
Hа територији насељеног места Долово:
-Улица бадњака – Улица почиње од Улице у
доловима равнице на кп 13087. Прелази преко кп
14360/1, 14364, 14369/1, 14344, 14382. Затим се
простире дуж кп 14396 и завршава се на кп 10754, све
у КО Долово.
-Улица у доловима равнице – Улица почиње
између кп 13583/3 и 14357/4, простире се дуж кп
13584, 13585, 14236 и завршава се између кп 14238 и
3377, све у КО Долово
-Виноградарска улица – Улица почиње
Улице у доловима равнице на кп 13087, простире се
дуж кп 14359, 12930 и завршава се између кп 12391/4
и 14468, све у КО Долово.
-Улица белих јасенова – Улица почиње од
предложене Виноградарске улице, простире се дуж кп
14457/2 и 14464/7 и завршава се између кп 14454/2 и
14454/4, све у КО Долово.
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-Улица ветрењача – Улица почиње од
Виноградарске улице, простире се дуж кп 14460/2 и
завршава се на кп 14450, све у КО Долово.
-Улица трешњин цвет – Улица почиње од
Улице у доловима равнице, простире се дуж кп 14281
и завршава се између кп 14315 и 14266, све у КО
Долово.
-Ружина улица – Улица почиње од Улице у
доловима равнице, простире се дуж кп 14237 и
завршава се између кп 14265/2 и 10659, све у КО
Долово.
-Улица багремова – Улица почиње на кп
10655/12, простире се дуж кп 10656, прелази преко кп
10655/10 и завршава се на кп 10657/2, све у КО
Долово.
-Засеок „Броћара“ – засеок се налази на кп
10387, у КО Долово.
-Засеок „Циглана“ – засеок се налази на кп
4034/2 и 4033, у КО Долово.
IX
Hа територији насељеног места Старчево:
-Омољичка улица – Улица почиње од
постојеће Улице Иве Лоле Рибара, простире се дуж кп
1963 и 6721/1, све у КО Старчево и завршава се код
границе са насељеним местом Омољица.
-Пољска улица – Улица почиње од постојеће
Улице Иве Андрића, простире се дуж кп 88 и
завршава се на кп 247, све у КО Старчево.
-Засеок „Надел“ – Засеок се налази на кп
6781, 6782 и 6783 у КО Старчево.
-Засеок „Воћњак“ – Засеок се налази на кп
143 и 144, у КО Старчево.
-Засеок „Зелено поље“ – Засеок се налази на
кп 373 и 369, у КО Старчево.
X
Hа територији насељеног места Омољица:
-Брестовачка улица – улица представља
продужетак постојеће Улице Kраља Петра Првог.
Простире се дуж кп 6741 и завршава се између кп
6761 и 6640, све у КО Омољица.
-Виноградарска улица – улица почиње
између кп 6743 и 6928, простире се дуж кп 6873 и
завршава се између кп 6829 и 6816(све у КО
Омољица), код границе са насељеним местом
Банатски Брестовац.
-Кобиљачка улица – улица почиње од
постојеће Улице Иваначки излаз, простире се дуж кп
10991 и завршава се између кп 11019 и 10964, све у
КО Омољица.
-Ивановачка улица – улица представља
продужетак постојеће Улице Иваначки излаз,
простире се дуж кп 11151, 9984/1, 9984/2 и завршава
се између кп 9999/2 и 9986/1(све у КО Омољица), код
границе са насељеним местом Иваново.
-Воћарска улица – улица почиње од
Ивановачке улице, простире се дуж кп 10451 и
завршава се између кп 1038/2 и 10453/10, све у КО
Омољица.
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-Летња улица – улица почиње од Ивановачке
улице, простире се дуж кп 10497 и завршава се између
кп 10453/10 и 10584, све у КО Омољица.
-Наделска улица – улица почиње од
Ивановачке улице, простире се дуж кп 10172, прелази
на кп 10173/2, 10176/2 и завршава се на кп 11912(све у
КО Омољица), код границе са насељеним местом
Иваново.
-Грочанска улица – улица почиње од границе
са насељеним местом Иваново на кп 9185/1. Простире
се дуж кп 8967/1, 11942, скреће десно на кп 9146,
затим лево на кп 11950/1 и завршава се између кп 9028
и 9105/1, све у КО Омољица.
-Улица Супишки вир – улица се простире
дуж границе са насељеним местом Иваново. Почиње
између кп 2686/2 у КО Иваново и кп 8974 у КО
Омољица, простире се дуж кп 8946 и завршава се
између кп 8947/5 и 8927/11, у КО Омољица.
-Баштенска улица – улица почиње од
постојеће Бањске улице, простире се дуж кп 2268 и
завршава се код постојеће Улице Николе Тесле, све у
КО Омољица.
XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-7
Панчево,25.11.2019
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

На основу члана 73. став 1. тачка 3. Закона о
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине
Војводине („Службени гласник РС“ број 99/09 и
67/12-одлука УС), чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14-др.закон), члана 8. Одлуке о одређивању и
обележавању назива улица и тргова и одређивању
кућних бројева и обележавању зграда бројевима
(„Службени лист града Панчева“ број 18/13) и члана
10. и 39. Статута града Панчева ( „Службени лист
града Панчева“ бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 25.11.
2019.године, донела је

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
„ЦЕНТАР“
I
На подручју Месне заједнице „Центар“ мења
се назив улице Штросмајерова која постаје улица
Милоша Црњанског .
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-7
Панчево,25.11.2019
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

На основу чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник
РС“, бр. 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 3. тачке 7. и 10. и 36.
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС“, бр. 88/11,104/16 и 95/18), чланова 32. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16- др. закон и 47/18),
члана 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева“, бр. 25/15- пречишћен текст,
12/16, 8/19 и 16/19 ), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 25.11. 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ
САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 8/19 ), члан 42. мења се и гласи:
„Члан 42.
Комунално предузеће врши комуналну
делатност-Управљање
посебним
јавним
паркиралиштима, као делатност од општег интереса.
Управљање
посебним
јавним
паркиралиштима, у смислу ове одлуке, је одржавање
посебних јавних паркиралишта и простора за
паркирање на обележеним местима под наплатом,
организација и вршење контроле и наплате паркирања
на посебним паркиралиштима, уклањањe непрописно
паркираних, одбачених, остављених или одузетих
возила, по налогу основне организационе јединице
Градске управе града Панчева надлежне за
инспекцијске послове или других надлежних
државних органа, прeмештање паркираних возила,
постављање уређаја којим се по налогу надлежног
органа спречава одвожење возила, вршење послова у
вези са смештајем-лежарином, паркирањем, чувањем
и наплатом трошкова у вези са смештајем-лежарином,
паркирањем и чувањем непрописно паркираних,
одбачених, остављених или одузетих возила у складу
са законом, Уредбом о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.
гласник РС“ бр. 13/18, 66/18 и 51/19) и овом одлуком.
Средства за обављање и развој комуналне
делатности - Управљање посебним јавним
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паркиралиштима, обезбеђују се из прихода од продаје
комуналних услуга (услуга наплате
паркирања
возила).
Приход од продаје комуналних услуга
(услуга наплате паркирања возила) на посебним
паркиралиштима, је приход Комуналног предузећа“.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева” .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-7
Панчево,25.11.2019
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

На основу члана 32.тачка 6. и члана 66.
Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“бр.
129/07, 83/14 -др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана
2. став 3. тачка 8., члана 3. став 1. тачка 8. и члана
9.став 3. Закон о комуналним делатностима
(“Сл.гласник РС” 88/11,104/16 и 95/18), члана 21. став
1. тачка 2., члана 39. и члана 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина
града Панчева на седници одржаној дана 25.11. 2019.
године, донела је

ОДЛУКА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА
Члан 1.

Овом одлуком регулише се делатност
обезбеђивања јавног осветљења, утврђују услови и
начин обављања ове делатности, утврђује распоред
времена укључења и искључења јавног осветљења у
току године, одређује ред првенства у обављању
делатности у случају више силе или других
оправданих разлога, надзор и друга питања од значаја
за обављање делатности обезбеђивања јавног
осветљења на територији града Панчева.
Члан 2.

Обезбеђивање јавног осветљења обухвата
послове одржавања, адаптације и унапређења објеката
и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају
саобраћајне и друге површине јавне намене и
декоративно осветљење.
Под
јавним
осветљењем
подразумева се систем објеката и инсталација за
осветљавање површина јавне намене.
Под површином јавне намене
подразумевају се: саобраћајнице, улице, тргови,
паркови, пешачке површине, зелене површине у
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насељима, спортски објекти као и друге површине на
којима је предвиђена изградња јавног осветљења.
Члан 3.

Делатност обезбеђивања јавног осветљења из
члана 1.ове одлуке могу обављати јавно предузеће,
привредно друштво, предузетник или други
привредни субјекат који испуњава услове прописане
позитивним законским прописима, Уредбом о начину
и условима за отпочињање обављања комуналних
делатности („Сл.гласник РС“ бр. 13/18, 66/18 и 51/19)
и овом одлуком.
Члан 4.

Организациона јединица Градске управе
града Панчева надлежна за послове инвестиција стара
се о обезбеђивању услова за обављање послова
одржавања, адаптације и унапређења објеката и
инсталација јавног осветљења у складу са законом.
Обављање послова одржавања,
адаптације и унапређења објеката и инсталација јавног
осветљења поверава се правном лицу у складу са
Законом о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“
бр.124/12,14/15 и 68/15) или Законом о јавно приватном партнерству и концесијама( „Сл.гласник
РС“ бр. 88/11,15/16 и 104/16)
Обављање послова декоративног осветљења
поверава се Јавном комуналном предузећу „Зеленило“
Панчево (у даљем тексту: ЈКП „Зеленило“ Панчево).
Члан 5.

ЈКП „Зеленило“ Панчево је дужно да
декоративно осветљава објекте и амбијенте у дане
државних празника, одређених верских празника,
значајних културних и других манифестација.
ЈКП „Зеленило“ Панчево је дужно да
прибавља, монтира, демонтира, одржава и складишти
уређаје за декоративно осветљење, у складу са
законом.
Члан 6.

Распоред времена укључења и искључења
јавног осветљења у току године, на предлог
организационе јединице Градске управе града
Панчева надлежне за послове инвестиција, донеће
Градско веће града Панчева.
Члан 7.

Ако услед више силе (земљотреса, пожара,
суше, поплаве и других непогода) или других
оправданих разлога вршилац комуналне делатности
није у могућности да у потпуности врши снабдевање
и одржавање објеката и инсталација јавног осветљења
у стању функционалне оспособљености и због тога
дође до смањених могућности обезбеђивања јавног
осветљења, дужан је да без одлагања о томе обавести
организациону јединицу Градске управе града
Панчева надлежну за послове инвестиција.
У случају наступања ванредних и
непланираних околности из става 1. овог члана
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вршилац комуналне делатности осветљење јавних
површина обезбеђује по следећем реду првенства:
1. јавно осветљење
главних
саобраћајница и објеката од посебног значаја;
2. јавно осветљење тргова;
3. јавно осветљење улица;
4. јавно осветљење пешачких стаза;
5. јавно осветљење
спортских
објеката.
Члан 8.

Средства за обављање делатности
обезбеђивања јавног осветљења обезбеђују се из
буџета града Панчева и других извора у складу са
законом за следеће намене:
-покриће
трошкова
за
снабдевање
електричном енергијом;
-одржавање, адаптацију и унапређење
објеката и инсталација јавног осветљења;
- трошкове осигурања објеката и инсталација
јавног осветљења.
Члан 9.

-

Забрањено је неовлашћено:
уклањање, рушење, прљање и оштећење на
било који начин објеката и инсталација јавног
осветљења;
прикључивање на објекте и инсталације
јавног осветљења, осим декоративног
осветљења;
неовлашћено постављање рекламних паноа
на објекте јавног осветљења;
неовлашћено причвршћивање ствари и
инсталација и лепљење плаката на објекте
јавног осветљења;
преусмеравање светала.
Члан 10.

Организациона јединица Градске
управе града Панчева надлежна за послове
инвестиција је дужна да једном годишње спроведе
поступак изјашњавања корисника о квалитету
пружања услуга (у даљем тексту: Изјашњавање) у
трајању од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог
члана објављује се у средствима јавног информисања
и на званичној интернет страници града Панчева
(www.pancevo.rs)
Организациона јединица Градске управе
града Панчева надлежна за послове инвестиција је
дужнa да у року од 15 дана од дана завршетка
изјашњавања достави Градском већу града Панчева
извештај о резултатима изјашњавања корисника о
квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико
су
резултати
изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да већина
корисника није задовољна пруженом комуналном
услугом, организациона јединица Градске управе
града Панчева надлежна за послове инвестиција у
сарадњи са осталим организационим јединицама
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Градске управе града Панчева, саставља Нацрт мера за
отклањање недостатака наведених у изјашњавању
корисника и заједно са Извештајем о резултатима
изјашњавања корисника о квалитету пружених
услуга, доставља Градском већу града Панчева.
Градско веће града Панчева доноси мере за
отклањање наведених недостатака, са роком за
предузимање мера ради отклањања недостатака, који
не може бити дужи од 90 дана.
Градско веће града Панчева
доставља усвојене мере за отклањање наведених
недостатака Скупштини града Панчева ради
обавештавања.
Члан 11.

Захтеви корисника у поступку изјашњавања
који се односе на доградњу или изградњу мреже
јавног осветљења, организациона јединица Градске
управе града Панчева надлежна за послове
инвестиција, обједињује са осталим предлозима за
изградњу недостајуће инфраструктуре и достављају
Градском већу града Панчева ради укључивања у
план јавних инвестиција.
Члан 12.

Инспекцијски
надзор
над
спровођењем
одредаба
ове
Одлуке
врши
организациона јединица Градске управе града
Панчева надлежна за послове комуналне инспекције
преко комуналних инспектора, у складу са законом,
овом одлуком и другим актима града Панчева.
Надзор над одржавањем комуналног
реда прописаног од стране града Панчева овом
одлуком врши овлашћено лице организационе
јединице Градске управе града Панчева надлежне за
послове комуналне милиције у складу са законом и
другим актима града Панчева.
Комунално-милицијске
послове
обавља комунални милиционaр који, поред законом
утврђених овлашћења, издаје прекршајни налог и
подноси захтев за вођење прекршајног поступка за
прекршаје прописане овом одлуком.
Члaн 13.

Oштeћeњe или уништeњe објеката и
инсталација јавног осветљења кoнстaтуje кoмунaлни
милиционaр или комунални инспектор на основу
непосредног опажања и по пријави. Комунални
милиционaр сачињава службену белешку коју заједно
са фотодокументацијом, без одлагања доставља
Комуналној инспекцији на даљу надлежност.
Koмунaлни инспeктoр сaстaвљa зaписник и
нa oснoву истoг дoнoси oдгoвaрajућe рeшeњe зa
oбнoву објеката и инсталација јавног осветљења уз
утврђивањe изнoсa нaкнaдe зa враћање у првобитно
стање објеката и инсталација јавног осветљења која се
уплаћује на жиро рачун града Панчева.
Висину новчаног износа на име
накнаде за враћање у првобитно стање објеката и
инсталација јавног осветљења утврђује организациона
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јединица Градске управе града Панчева надлежна за
послове инвестиција у складу са Уговором о редовном
одржавању јавног осветљења.
Члан 14.

Новчаном казном од 60.000 динара
казниће се за прекршај правно лице:
-које уклања, руши, прља и оштећује на било
који начин објекте и инсталације јавног осветљења
(члан 9. алинеја 1);
- ако се неовлашћено прикључује на објекте и
инсталације јавног осветљења (члан 9. алинеја 2)
За прекршај из претходног става
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 10.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном од 30.000
динара.
Члан 15.

Новчаном казном од 10.000 динара, казниће
се физичко лице које уклања, руши, прља и оштећује
на било који начин објекте и инсталације јавног
осветљења (члан 9. алинеја 1).
Члан 16.

Акт из члана 6. ове одлуке донеће се у року
од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 17.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о обезбеђивању јавног осветљења
(„Службени лист града Панчево“ број 18/13, 6/14,
38/16 и 24/17).
Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-7
Панчево,25.11.2019
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланa 20. став 1. тачка 6. и 13. и
члана 32. став 1. тачка 3.) и 13.) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14
- др.закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 19. Закона
о финансирању локалне самоуправе (,,Службени
гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени
дин. износи, 125/14 – усклађени дин. износи, 95/15 –
усклађени дин. износи, 83/16, 91/16 – усклађени дин.
износи, 104/16 – др. закон, 96/17 – усклађени дин.
износи, 89/18 – усклађени дин. износи и 95/18 – др.
закон), члана 5. Уредбе о највишем и најнижем
износу боравишне таксе (,,Службени гласник РС”,
број 44/13 и 132/14), члана 73. став 1. Закона о
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угоститељству (,,Службени гласник РС”, број 17/19),
члана 5. Уредбе о условима и начину утврђивања
висине годишњег износа боравишне таксе за физичко
лице које пружа угоститељске услуге смештаја у
објектима домаће радиности и сеоском туристичком
домаћинству, као и начин и рокови плаћања
(,,Службени гласник РС“ бр. 47/19 и 51/19),
Правилникa о условима и начину вођења рачуна за
уплату јавних прихода и распоред средстава са тих
рачуна (,,Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16,
107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18-др.закон, 104/18,
14/19, 33/19 и 68/19) чланова 21.став 1. тачке 6. и 14.,
39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева”, бр. 25/15-пречишћен текст,
12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина Града Панчева на
седници одржаној 25.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.

Овом одлуком прописује се боравишна такса
коју плаћа корисник услуге смештаја који изван свога
места пребивалишта користи услугу смештаја у
угоститељском објекту за смештај за коришћење
комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре
и супраструктуре на територији града Панчева.
Члан 2.

Боравишну таксу корисник услуга плаћа за
сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај
у износу од 100,00 динара.
Наплату боравишне таксе од корисника
услуге, наплаћује субјект који пружа услугу смештаја
(у даљем тексту: давалац смештаја).
Боравишна такса се наплаћује истовремено са
наплатом услуге смештаја.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за
услугу смештаја посебно искаже износ боравишне
таксе.
Члан 3.

Давалац смештаја је дужан да уплату прихода
од боравишне таксе врши на одговарајући уплатни
рачун јавних прихода прописан Правилником о
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну
таксу, дужан је да на свој терет уплати износ
ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана,
рачунајући од дана утврђене обавезе, на прописан
уплатни рачун Града Панчева.
Члан 4.

Бoрaвишну тaксу нe плaћajу:
1) дeцa дo седам гoдинa стaрoсти;
2) лицa упућeнa нa бaњскo и климaтскo
лeчeњe, oднoснo спeциjaлизoвaну рeхaбилитaциjу oд
нaдлeжнe лeкaрскe кoмисиje;
3) oсoбe сa инвaлидитeтoм сa тeлeсним
oштeћeњeм oд нajмaњe 70%, вojни инвaлиди oд првe
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дo пeтe групe, цивилни инвaлиди рaтa oд првe дo пeтe
групe, слeпa лицa, лицa oбoлeлa oд дистрoфиje, и
срoдних мишићних и нeурoмишићних oбoљeњa,
пaрaплeгиje и квaдриплeгиje, цeрeбрaлнe и дeчje
пaрaлизe, мултиплeкс склeрoзe, oсoбe oмeтeнe у
рaзвojу, oсoбe oбoлeлe oд мaлигнe бoлeсти, инсулин
зaвиснe шeћeрнe бoлeсти, психoзe, eпилeпсиje,
хeмoфилиje,
трajнe
хрoничнe
бубрeжнe
инсуфициjeнциje нa диjaлизи, oсoбe кoje сe лeчe у вeзи
сa ХИВ инфeкциjoм, тубeркулoзoм, цистичнoм
фибрoзoм, aутoимуним систeмским бoлeстимa, кao и
прaтилaц нaвeдeних oсoбa;
4) учeници и студeнти кojи oргaнизoвaнo
бoрaвe у угoститeљскoм oбjeкту зa смeштaj рaди
извoђeњa спoртскo-рeкрeaтивних и других aктивнoсти
пo прoгрaму министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe
прoсвeтe, студeнти кojи oргaнизoвaнo бoрaвe у
угoститeљскoм oбjeкту зa смeштaj рaди извoђeњa
oбaвeзнe нaстaвe у склaду сa нaстaвним плaнoм
oбрaзoвнe устaнoвe, кao и учeсници рeпубличких и
рeгиoнaлних тaкмичeњa у знaњу и вeштинaмa;
5) стрaни држaвљaни кojи су пo
мeђунaрoдним
кoнвeнциjaмa
и
спoрaзумимa
oслoбoђeни плaћaњa тaксe;
6) лицa кoja нeпрeкиднo бoрaвe у oбjeкту зa
смeштaj дужe oд 30 дaнa.
Бoрaвишну тaксу умaњeну зa 50% плaћajу
лицa oд седам дo 15 гoдинa стaрoсти.
Лицa из стaвa 1. овог члана нe плaћajу
бoрaвишну тaксу aкo пoднeсу дoкaз дa су испуњeни
услoви из стaвa 1. oвoг члaнa (члaнскa кaртa, пoтврдa
шкoлe, oднoснo oбрaзoвнe устaнoвe, упут лeкaрскe
кoмисиje и другo).
Члан 5.

Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну
таксу плаћа угоститељ, као физичко лице које
поседује решење о категоризацији и пружа услуге
смештаја у објектима домаће радиности (кућа,
апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству
(у даљем тексту: физичко лице), на територији града
Панчева сагласно закону којим се уређује
угоститељство.
Обвезнике из става 1. овог члана, на
територији града Панчева
утврђује надлежна
организациона јединица Градске управе града
Панчево - Секретаријат за привреду и економски
развој решењем и правноснажни акт доставља
Секретаријату за пореску администрацију.
Акт који се доставља Секретаријату за
пореску администрацију мора да садржи следеће
податке пореског обвезника:
- за физичка лица: име и презиме, порески
идентификациони број-ЈМБГ, адреса пребивалишта
из личне карте, број пасоша и евиденциони број за
стране држављане и број одговарајуће исправе за
избегла, прогнана и расељена лица, као и доказ о
уручењу акта.
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Утврђивање, контролу и наплату боравишне
таксе на основу достављеног решења Секретаријата за
привреду и економски развој врши Секретаријат за
пореску администрацију Градске управе града
Панчева у року од 15 дана од дана правноснажности
решења о категоризацији.
Боравишна такса утврђује се на годишњем
нивоу а плаћа квартално до петог у месецу за
претходни квартал.
Висина годишњег износа боравишне таксе за
физичко лице утврђује се тако што се број
индивидуалних лежаја, множи са износом од 1.000,00
динара.
Уплату прихода од боравишне таксе
угоститељ- физичко лице врши на одговарајући
уплатни рачун јавних прихода прописан Правилником
о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна.
Физичко лице које у току године започне
пружање угоститељских услуга дужно је да плаћа
износ боравишне таксе почев за наредни квартал у
односу на квартал у коме је почео да пружа услуге.
Члан 6.

Уколико се у току године промене елементи
за утврђивање висине годишњег износа боравишне
таксе, Секретаријат за пореску администрацију дужан
је да поново утврди висину годишњег износа
боравишне таксе.
Физичко лице које у току године престане да
пружа угоститељске услуге, дужно је да о томе
обавести Секретаријат за привреду и економски развој
и Секретаријат за пореску администрацију Градске
управе града Панчева у року од 15 дана од дана
престанка пружања угоститељске услуге.
Члан 7.

Средства од наплаћене боравишне таксе на
територији града Панчева приход су буџета Града
Панчева.
Члaн 8.

У погледу начина утврђивања боравишне
таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
уређено овом одлуком, сходно се примењује закон
којим се уређује порески поступак и пореска
администрација aкo прописима кojима сe урeђуje
oблaст угоститељства ниje друкчиje oдрeђeнo.
У свему осталом што није посебно
регулисано овом одлуком примењују се одредбе
Закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о
општем управном поступку.
Члан 9.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе
града Панчева.
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Члан 10.

Даном ступања на снагу oвe oдлукe прeстaje
дa вaжи Oдлукa o бoрaвишнoj тaкси („Службeни лист
грaдa Панчева”, бр. 15/10 и 20/10).
Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-7
Панчево,25.11.2019
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16- др. закон и 47/18), члана 29. став 1.
Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), чланова 1. и 2. Закона о промету
непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 93/2014,
121/2014 и 6/2015), чланова 20. и 21. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), и
члана 39. и члана 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ бр. 25/15 пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 25.11.2019.
године, доноси

Одлуку о отуђењу пословног простора у
јавној својини града Панчева у Ул.
Војводе Радомира Путника бр. 15
I
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Панчева
пословни простор у Ул. Војводе Радомира Путника
бр. 15, изграђен на катастарској парцели бр. 4214 К.О.
Панчево, површине 13м2, уписане у Препис листа
непокретности бр. 16129 К.О. Панчево, бр. зграде 3., I
спрат, бр. посебног дела 1.
II
Пословни простор из тачке I. ове одлуке
отуђује се најповољнијем и једином понуђачу
Макара Борису из Панчева, након спроведеног
поступка јавног надметања дана 26.09.2019. године, по
Јавном огласу за јавно надметање ради отуђења
пословног простора.
III
Предметни пословни простор отуђује се из
јавне својине града Панчева по цени од 6.950,35 еура,
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која ће бити исплаћена у динарској противвредности
по средњем курсу НБС на дан уплате.
Депозит
за учешће у поступку јавног
надметања уплаћен од стране
најповољнијег
понуђача у износу од 2.085,00 еура, а након ступања
на снагу ове одлуке биће пренет на одговарајући
рачун града Панчева, као део измирене обавезе
плаћања купопродајне цене.
IV
По ступању на снагу ове одлуке,
Градоначелник града Панчева ће са Макара Борисом
из Панчева, закључити Уговор о отуђењу пословног
простора ближе одређеног у тачки I ове одлуке.
V
Обавезује се Макара Борис из Панчева, да
исплати купопродајну цену пословног простора у
року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу
пословног простора, умањену за износ уплаћеног
депозита.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку доставити Комисији за прибављање и
отуђење пословног простора у јавној својини града
Панчева, Секретаријату за имовину и Секретаријату за
финансије Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-7
Панчево,25.11.2019
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
25.11.2019.године, донела је

ОДЛУКУ
о конверзији дуга на дан 23.10.2018.
године привредног друштва “ИКАРБУС“
а.д. Београд (Земун) по основу
уступљених јавних прихода као
прихода града Панчева у трајни улог у
капиталу Акционарског друштва у
складу са правоснажним Решењем
Привредног суда Београд 9 Рео 42/2016
од 31.05.2017. године и Закључком
Владе Републике Србије 05 Број:0235426/2019 од 30.05.2019. године
Скупштина града Панчева је сагласна да се
изврши конверзији дуга на дан 23.10.2018. године
привредног друштва
“ИКАРБУС“ а.д. Београд
(Земун) по основу уступљених јавних прихода као
прихода града Панчева у трајни улог у капиталу
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Акционарског друштва у складу са правоснажним
Решењем Привредног суда Београд 9 Рео 42/2016 од
31.05.2017. године и Закључком Владе Републике
Србије 05 Број:023-5426/2019 од 30.05.2019. године
Овлашћује се градоначелник града Панчева,
Саша Павлов, да у име града Панчева потпише:
- Уговор о конверзији потраживања града
Панчева у капитал града Панчева у “ИКАРБУС“ а.д.
Београд (Земун).
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у « Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
Панчево, 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 6. и 7а ст. 1.2, 3, 4. и 7. и
члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл.
гласник РС", бр. 26/01, 42/02-СУС, 80/02, 80/02др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,
57/12-УС, 47/13, 68/14-др. Закон, 95/18 и 99/18 Одлука УС), и члана 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ 25/15-пречишћен
текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној данa 25.11. 2019. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА МЕТРА
КВАДРАТНОГ НЕПОКРЕТНОСТИ НА
ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ЗА ПОРЕЗ НА
ИМОВИНУ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ
НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И O
КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ЗОНЕ
Члан 1.

Просечна цена метра квадратног на основу
којих је утврђена основица пореза на имовину за
2019. годину на права на непокретностима код
пореског обвезника који не води пословне књиге у
најопремљенијој зони по врстама непокретности је:
Непокретност

Износ

грађевинско земљиште

3.500,00

пољопривредно
земљиште

3.500,00

шумско земљиште

3.500,00

станови

81.359,25

куће за становање

59.143,22

пословне зграде и други
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(надземни и подземни )
грађевински објекти
који служе за обављање
делатности

61.972,25

гараже и гаражна места

33.175,54

25. Новембар 2019. године

ОДЛУКУ
О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА МЕТРА
КВАДРАТНОГ ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА У
ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2019.
ГОДИНЕ

Члан 2.

Члан 1.

Одлуком
о
одређивању
зона
и
најопремљеније зоне за утврђивање пореза на
имовину за територију града Панчева прописане су
следеће зоне: Прва зона, Друга зона, Трећа зона,
Четврта зона и Пета зона, а најопремљенија зона је
Прва зона .
Коефицијенти за утврђивање основице
пореза на имовину по зонама, за непокретности
обвезника које се налазе на територији града Панчева
износе:

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у првој зони у периоду од 01. јануара
до 30. септембра 2019. године износи:
Непокретност

Износ

грађевинско земљиште

-

пољопривредно
земљиште

-

Зона

Коефицијент

шумско земљиште

Прва-најопремљенија

1,00

станови

81.732,37

Друга

0,80

куће за становање

70.687,10

Трећа

0,70

Четврта

0,60

Пета

0,40

пословне зграде и други
(надземни и подземни )
грађевински објекти који
служе за обављање
делатности
гараже и гаражна места

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
Ову одлуку објавити на интернет страни
www.pancevo.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
Панчево, 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Tигран Киш

На основу члана 6,ст. 5, 6. и 7, и члана 7а
став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник
РС", бр. 26/01, 42/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС,
47/13 , 68/14-др. закон 95/18, и 99/18 – Одлука УС) и
члана 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева“ 25/15-пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19 ), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 25.11.2019. године, донела је

64.862,04

33.991,28

Члан 2.

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у другој зони у периоду од 01. јануара
до 30. септембра 2019. године износи:
Непокретност
грађевинско земљиште

Износ
4.746,97

пољопривредно земљиште

-

шумско земљиште

-

станови

77.543,48

куће за становање

55.848,97

пословне зграде и други
(надземни и подземни )
грађевински објекти који
служе за обављање
делатности
гараже и гаражна места

54.780,07

25.567,92

Члан 3.

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у трећој зони у периоду од 01. јануара
до 30. септембра 2019. године износи:
Непокретност
грађевинско земљиште
пољопривредно земљиште

Износ
1.474,46
-
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шумско земљиште

63.609,39

куће за становање

48.412,00

пословне зграде и други
(надземни и подземни )
грађевински објекти који
служе за обављање
делатности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
Панчево, 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

-

станови

46.157,35

Тигран Киш

гараже и гаражна места

-

Члан 4.

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у четвртој зони у периоду од 01.
јануара до 30. септембра 2019. године износи:
Непокретност

Износ

грађевинско земљиште

431,51

пољопривредно земљиште

101,68

шумско земљиште

-

станови

51.136,41

куће за становање

36.435,25

пословне зграде и други
(надземни и подземни )
грађевински објекти који
служе за обављање делатности

30.246,04

гараже и гаражна места

-

Члан 5.

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у петој зони у периоду од 01. јануара
до 30. септембра 2019. године износи:
Непокретност

Износ

грађевинско земљиште

424,22

пољопривредно земљиште

89,98

шумско земљиште

-

станови

19.925,06

куће за становање

26.776,59

пословне зграде и други
(надземни и подземни )
грађевински објекти који
служе за обављање
делатности
гараже и гаражна места

25. Новембар 2019. године

21.195,43

-

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
Ову одлуку објавити на интернет страни
www.pancevo.rs.

На основу чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
25.11.2019.године, донела је

ОДЛУКУ
о отпису дуга на дан 31.12.2016. године
за зависно друштво “ГАЛЕНИКА
КЛИРИТ“ Д.О.О., субјекта приватизације
„ГАЛЕНИКА“ А.Д. Београд по основу
уступљеног јавног приходаприпадујућег дела пореза на зараде као
прихода града Панчева
I
Скупштина града Панчева је
сагласна да се пореско потраживање града Панчева,
као повериоца, у износу од 99.589,59 динара, са
стањем на дан 31.12.2016. године, за зависно
друштво“ГАЛЕНИКА КЛИРИТ“ Д.О.О., субјекта
приватизације „ГАЛЕНИКА“ А.Д. Београд по основу
уступљеног јавног прихода-припадујућег дела пореза
на зараде као прихода града Панчева отпише , имајући
у виду да је Влада Републике Србије на основу члана
76. став 1. Закона о приватизацији („Сл.гласник РС“
бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-аутентично тумачење)
донела Закључак 05 Број:430-9661/2017-1 од
12.10.2017. године којим је обавезала државне
повериоце да субјекту приватизације „ГАЛЕНИКА“
А.Д. Београд као и његовим зависним друштвима,
„ГАЛЕНИКА КЛИРИТ“ Д.О.О. отпишу дуг на дан
31. децембар последње године пословања.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-7
Панчево, 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи ( «Службени гласник РС» број 129/07,
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83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и 98. став 1.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19), Скупштинa града Панчева, на седници
одржаној 25.11.2019. године, донела је

25. Новембар 2019. године

ЗАКЉУЧАК
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ЗА
ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2022. ГОДИНЕ

I
Приступа се изради Програма развоја спорта
у граду Панчеву за период од 2020. до 2024. године, на
основу Закона о спорту,
Закона о локалној
самоуправи и других документа, у циљу утврђивања
приоритета у овој области на територији града
Панчева.
II
У оквиру припрема за израду Програма
развоја спорта у граду Панчеву за период од 2020 до
2024 године, Градоначелник града Панчева ће
посебним решењем образовати стручни тим који ће
планирати и спровести активности у припреми Нацрта
текста Програма.
III
Налаже се организационим јединицама
Градске управе града Панчева, јавним предузећима,
установама културе и образовања и другим
субјектима чији је оснивач град Панчево,
организацијама цивилног друштва , медијским
кућама, новинарима, стручњацима, и
другим
заинтересованим субјектима да у складу са својим
надлежностима учествују у припреми Програма
развоја спорта у граду Панчеву за период од 2020. до
2024. године.
IV
Овај закључак објавити у «Службеном листу
града Панчева».

I
Приступа се изради
Локалног
акционог плана за младе за период од 2020. до 2022.
године, на основу Закона о младима, Закона о
локалној самоуправи, Нациналне стратегије за младе
за период од 2015. до 2020. године и других
документа, у циљу утврђивања приоритета у овој
области на територији града Панчева.
II
У оквиру припрема за израду Локалног
акционог плана за младе за период од 2020. до 2022.
године, Градоначелник града Панчева ће посебним
решењем образовати стручни тим који ће планирати и
спровести активности у припреми нацрта текста
Локалног акционог плана.
III
Налаже
се
организационим
јединицама Градске управе града Панчева, јавним
предузећима, установама културе и образовања и
другим субјектима чији је оснивач град Панчево,
организацијама цивилног друштва , медијским
кућама, новинарима, стручњацима, и
другим
заинтересованим субјектима да у складу са својим
надлежностима учествују у припреми Локалног
акционог плана за младе за период од 2020. до 2022.
године.
IV
Доношењем овог Закључка престаје да важи
Закључак Скупштине града Панчева број II-04-063/2019-2 од
05.04.2019.године.
V
Oвај Закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2019-7
Панчево, 25.11. 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2019-7
Панчево, 25.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ЗАКЉУЧАК
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА
РАЗВОЈА СПОРТА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА
ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ

Тигран Киш

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи ( «Службени гласник РС» број 129/07,
83/14-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 ), и чланова
39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева" број 25/15-пречишћен текст
12/16, 8/19 и 16/19), Скупштинa града Панчева, на
седници одржаној 25.11.2019. године, донела је

Тигран Киш

На основу члана 13. Законa о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Србије“ број 18/10, 101/17, 113/17-др. закон
и 10/19) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19 ), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 25.11. 2019.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ДЕЧЈА РАДОСТ“ ПАНЧЕВО
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
изменама Статута Предшколске установе „Дечја
радост“ Панчево, коју је донео Управни одбор
Предшколске установе „Дечја радост“ Панчево, на
седници одржаној дана 23. септембра 2019. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2019-7
Панчево, 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“ ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
Ул.Жарка Зрењанина 25
БРОЈ: 914/10
ДАТУМ: 23.09.2019.
ПАНЧЕВО

Управни одбор Предшколске установе ''Дечја
радост'' Панчево, на седници одржаној 23.09.2019.
године, разматрао је Предлог Одлуке о изменама
Статута Предшколске установе ''Дечја радост''
Панчево, па је, на основу члана 41. и 131. Статута
Предшколске установе ''Дечја радост'' Панчево
(„Службени лист града Панчева“, број: 14/15, 11/17,
12/18,23/18 и 9/19), донео

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧЈА
РАДОСТ“ ПАНЧЕВО

25. Новембар 2019. године
Члан 3.

Ова Одлука се објављује у Службеном листу
града Панчева и ступа на снагу осмога дана од дана
објављивања.
ПРЕДСЕДНИК
Познан Поповић Ангелина

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 69.
став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 15/16), чланова 39. и
98., став 1. Статута града Панчева ("Службени лист
града Панчева", број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 25.11. 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "ЗЕЛЕНИЛО" Панчево БРОЈ:
92-2240/24-4 ОД 25.09.2019. ГОДИНЕ
КОЈОМ СУ УСВОЈЕНИ ЦЕНОВНИЦИ ЗА
РЈ "ПИЈАЦЕ", РЈ "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"
И РЈ "ГРОБЉА"
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа "Зеленило"
Панчево, број: 92-2240/24-4 од 25.09.2019. године,
којом су усвојени ценовници за РЈ "Пијаце", РЈ
"Градско зеленило" и РЈ "Гробља".
II
Саставни део овог решења је Одлука
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
"Зеленило" Панчево, број: 92-2240/24-4 од 25.09.2019.
године, којом су усвојени ценовници за РЈ "Пијаце",
РЈ "Градско зеленило" и РЈ "Гробља" са Ценовником
ЈКП "Зеленило" Панчево, број: 92-1985.
III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће се
почев од наредног дана од дана доношења, а објавиће
се у "Службеном листу града Панчева".

Члан 1.

У Статуту Предшколске установе ''Дечја
радост'' Панчево („Службени лист града Панчева“,
број: : 14/15, 11/17, 12/18,23/18 и 9/19) члан 21. став 1.
мења се и гласи:
„ У Установу се, на захтев родитеља, односно
другог законског заступника детета, уписују деца, у
складу са законом, овим Статутом и организационим
Члан 2.

У члану 104. став 2. се брише.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ II -04-06-3/2019-7
Панчево 25.11.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

Број: 92-2240/24-4

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“
Панчево (“Службени лист града Панчева број 11/2017
– пречишћен текст), Надзорни одбор Предузећа на 24.
редовној седници одржаној дана 25.09.2019. године ,
једногласно је донео следећу

Страна 39- Број 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ОДЛУКУ
Усваја се ценовник ЈКП,,Зеленило” Панчево
број: 92-1985, за:
- РЈ „Пијаце“
- РЈ „Градско зеленило“
- РЈ „Гробља“
У тексту каo што је дато и чини саставни део
ове Одлуке.
За реализацију ове Одлуке задужују се РЈ
„ Пијаце“, РЈ „ Градско зеленило“, РЈ ,,Гробља“,
Сектор за економско- финансијске послове,
Комерцијално- маркетиншки сектор и Сектор за
опште, правне и кадровске послове.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Директор ЈКП „Зеленило“ Панчево, Данило
Бјелица, поднео је дана 24.09.2019..године, Предлог за
допуну Ценовника цена комуналних услуга које
пружа ЈКП „Зеленило“ Панчево, који је заведен под
бројем 92-1985 дана 24.09.2019. године.
Образложио је Ценовнике за РЈ „Пијаце“ и
РЈ „Гробља“ да су цене остале непромењене, док се
ценовник РЈ,,Градско зеленило” допуњује новим
комуналним услугама. Нове комуналне услуге у
складу су са Одлуком о јавним зеленим пшовршинама
на територији града Панчева ( Сл. Листа града
Панчева бр. 23/18), Уредбом о локацијским
условима( Сл.гласник РС бр. 35/15, 114/15, 117/17) и
Одлуком о постављању мањих монтажних, покретних
и других објеката привременог карактера на
површини јавне намене ( Сл. Лист града Панчева бр.
4/18, 7/18, 14/18-исправка, 18/18, 34/18, 9/19).
Како је Предлог у складу са позитивним
прописима Надзорни одбор је једногласно донео
Одлуку као у диспозитиву.
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево
Милан Бокшан, дипл. правник

25. Новембар 2019. године

Предузеће: ЈКП "Зеленило" Панчево
Матични број: 08487537
ПИБ: 101047068
Бр.92-1985
ЦЕНОВНИК ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО

Р.Бр

ВРЕСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а у
динарима

ИЗНОС
ИЗНОС
ЦЕНА СА
ЦЕНА СА
ПДВ-а 20% у ПДВ-а 10% у ПДВ-ом 20% у ПДВ-ом 10% у
динарима
динарима
динарима
динарима

РЈ "ГРОБЉА"
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
1

Накнада - закуп за коришћење, 1 гробно место за 10 год.

2.737,39

273,74

3.011,13

2

Накнада - допринос за одржавање, 1 гробно место за 10 год.

2.052,80

205,28

2.258,08

3

Накнада - закуп за коришћење, 1 гробно место годишње

344,74

34,47

379,21

4

Накнада - допринос за одржавање, 1 гробно место годишње

272,47

27,25

299,71

5

Накнада - закуп за коришћење, 2 гробна места за 10 год.

5.475,76

547,58

6.023,33

6

Накнада - допринос за одржавање, 2 гробна места за 10 год.

4.105,59

410,56

4.516,15

7

Накнада - закуп за коришћење, 2 гробна места годишње

689,47

68,95

758,42

8

Накнада - допринос за одржавање, 2 гробна места годишње

545,91

54,59

600,50

9

Накнада - закуп за коришћење, 3 гробна места за 10 год.

8.211,20

821,12

9.032,32

10

Накнада - допринос за одржавање, 3 гробна место за 10 год.

6.160,35

616,03

6.776,38

11

Накнада - закуп за коришћење, 3 гробна места годишње

1.034,22

103,42

1.137,64

12

Накнада - допринос за одржавање, 3 гробна места годишње

819,36

81,94

901,30

13

Накнада - закуп за коришћење, 4 гробна места за 10 год.

10.951,51

1.095,15

12.046,66

14

Накнада - допринос за одржавање, 4 гробна места за 10 год.

8.211,20

821,12

9.032,32

15

Накнада - закуп за коришћење, 4 гробна места годишње

1.379,92

137,99

1.517,91

16

Накнада - допринос за одржавање, 4 гробна места годишње

1.091,84

109,18

1.201,02

17

Накнада - закуп за коришћење гробнице, IV реда (2 пок.) за 10 год.

2.738,37

273,84

3.012,21

18

Накнада - за допринос за одржавање гробнице, IV реда (2 пок.) за 10 год.

3.421,98

342,20

3.764,17

19

Накнада - закуп за коришћење гробнице, IV реда (2 пок.) за 1 год.

378,92

37,89

416,81

20

Накнада - за допринос за коришћење гробнице, IV реда (2 пок.) за 1 год.

378,92

37,89

416,81

21

Накнада - закуп за коришћење гробнице, III реда (4 пок.) за 10 год.

5.476,73

547,67

6.024,40

22

Накнада - за допринос за одржавање гробнице, III реда (4 пок.) за 10 год.

6.844,93

684,49

7.529,43

23

Накнада - закуп за коришћење гробнице, III реда (4 пок.) за 1 год.

757,84

75,78

833,62

24

Накнада - за допринос за одржавање гробнице, III реда (4 пок.) за 1 год.

757,84

75,78

833,62

25

Накнада - закуп за коришћење гробнице, II реда (6 пок.) за 10 год.

8.215,10

821,51

9.036,61

26

Накнада - за допринос за одржавање гробнице, II реда (6 пок.) за 10 год.

10.267,90

1.026,79

11.294,69

27

Накнада - закуп за коришћење гробнице, II реда (6 пок.) за 1 год.

1.136,76

113,68

1.250,43

28

Накнада - за допринос за одржавање гробнице, II реда (6 пок.) за 1 год.

1.136,76

113,68

1.250,43

29

Накнада - закуп за коришћење гробнице I реда (8 и више пок.) за 10 година

9.831,81

983,18

10.814,99

30

Накнада - за допринос за одржавање гробнице I реда (8 и више пок.) за 10 година

11.704,55

1.170,45

12.875,00

31

Накнада - закуп за коришћење гробнице I реда (8 и више пок.) за 1 година

1.404,55

140,45

1.545,00

32

Накнада - за допринос за одржавање гробнице I реда (8 и више пок.) за 1 година

1.404,55

140,45

1.545,00

33

Закуп колумбаријума са мермерном плочом за 1 годину

400,00

40,00

440,00

34

Допринос за колумбаријум са мермерном плочом за 1 год.

200,00

20,00

220,00

35

Закуп колумбаријума са мермерном плочом за 10 година

3.500,00

350,00

3.850,00

36

Допринос за колумбаријум са мермерном плочом за 10 год.

1.500,00

150,00

1.650,00

ЕКСХУМАЦИЈЕ
37

Продубљење гроба ради интерне ексхумације са дезинфекцијом

10.187,64

1.018,76

11.206,40

38

Ексхумација посмртних остатака до 3 године са дезинфекцијом

32.304,55

3.230,45

35.535,00

39

Ексхумација посмртних остатака од 3 до 7 година са дезинфекцијом

27.997,27

2.799,73

30.797,00

40

Ексхумација посмртних остатака од 7 до 10 година са дезинфекцијом

24.510,19

2.451,02

26.961,21

41

Ексхумација посмртних остатака преко 10 година

19.663,64

1.966,36

21.630,00

42

Ексхумација урне из гробног места

4.902,80

490,28

5.393,08

43

Ексхумација урне из гробнице, отвор са стране

10.155,80

1.015,58

11.171,38

44

Ексхумација урне из гробнице, отвор од горе

7.858,90

785,89

8.644,79

45

Дезинфекција гробнице (кречење)

5.618,08

561,81

6.179,89

0,00

0,00

0,00

КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
46

Такса за извођење каменорезачких радова

4.400,91

440,09

4.841,00

47

Такса за замену споменика

1.769,73

176,97

1.946,70

0,00

0,00

0,00

САХРАЊИВАЊЕ
48

Сахрањивање у гробно место

7.603,27

760,33

8.363,60

49

Сахрана у гробницу са отвором са стране

9.232,55

923,25

10.155,80

50

Сахрана у гробницу са отвором горе

7.144,45

714,45

7.858,90

51

Полагање урне у гробно место

2.715,45

271,55

2.987,00

52

Сахрањивање урне у гробницу, отвор са стране

9.232,55

923,25

10.155,80

53

Сахрањивање урне у гробницу, отвор од горе

7.144,45

714,45

7.858,90

54

Копање продубљено

1.520,56

152,06

1.672,61

55

Копање раке за децу до 10 година

429,70

42,97

472,67

56

Интерна ексхумација гробнице по покојнику до 5 год.

18.746,00

1.874,60

20.620,60

57

Интерна ексхумација гробнице по покојнику преко 5 год.

9.354,27

935,43

10.289,70

58

Уступање на привремено коришћење наше гробнице по дану

91,76

9,18

100,94

59

Смештај покојника у гробницу - гробно место

2.738,37

273,84

3.012,21

0,00

0,00

0,00

60

ОСТАЛЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Коришћење хладњаче за 24 часа

552,45

55,25

607,70

61

Коришћење хладњаче за друго погребно предузеће од 00 до 24 часа

833,36

83,34

916,70

62

Пријем покојника у хладњачу

607,44

60,74

668,19

63

Пријем покојника у капелу

912,13

91,21

1.003,35

64

Услуга коришћења капеле са организацијом сахране

917,64

91,76

1.009,40

65

Штампање колор парти

55,25

5,52

60,77

66

Пластифицирање парти

45,89

4,59

50,48

67

Превоз по 1 км

28,32

2,83

31,15

68

Превоз умрлог лица у локалу

912,13

91,21

1.003,35

69

Превоз иностранство по 1 км

70

Чекање возила по часу

71

Преузимање леша старијег од 48 часова

72

Судски леш на територији других СО од 6 до 18 часова

73
74
75

Судски леш на територији друге Општине од 6 до 18 часова

76
77

69,34

6,93

76,27

303,72

30,37

334,09

4.450,33

445,03

4.895,36

10.013,98

1.001,40

11.015,37

Судски леш на територији СО Панчево од 18 до 6 часова

8.901,64

890,16

9.791,80

Судски леш на територији града од 18 до 6 часова

5.563,65

556,36

6.120,01

11.127,30

1.112,73

12.240,03

Судски леш на територији града од 6 до 18 часова

5.006,99

500,70

5.507,69

Изношење покојника са 1-3 спрата

1.112,34

111,23

1.223,57

78

Изношење покојника са четвртог или вишег спрата

1.669,00

166,90

1.835,90

79

Лемљење лименог улошка - наша опрема

1.223,68

122,37

1.346,04

80

Лемљење лименог улошка - других погребних предузећа

2.002,02

200,20

2.202,22

81

Лемљење лименог улошка за есхумацију - других погребних предузећа

2.781,34

278,13

3.059,47

82

Попуна гробног места бетоном 3цм 1 места

1.351,60

135,16

1.486,76

83

Попуна гробног места бетоном 3цм 2 места

2.253,00

225,30

2.478,30

84

Сређивање гробног места

85

Попуна гробног места земљом

1.348,36

134,84

1.483,20

917,64

91,76

86

1.009,40

Уклањање бетонског оквира

5.243,64

524,36

5.768,00

87

Уклањање бетонске плоче ради сахрањивања

3.033,81

303,38

3.337,19

88

Изнајмљивање носача за венце

1.139,69

113,97

1.253,66

89

Уређење гробног места а 40 дана са насипањем

927,00

92,70

1.019,70

90

Уклањање надгробном знака споменика

1.825,26

182,53

2.007,78

91

Посипање ризле на гробно место

1.125,51

112,55

1.238,06

92

Превоз цвећа колицима од капеле до гробног места

1.170,45

117,05

1.287,50

93

Уређење хумке са садњом траве

3.576,91

357,69

3.934,60

94

Чишћење гробног места од ниског растиња

1.339,00

133,90

1.472,90

95

Подизање и нивелација оквира

14.326,36

1.432,64

15.759,00

96

Разбијање пода гробнице са изношењем шута

11.685,81

1.168,58

12.854,39

97

Прање споменика једном месечно

927,00

92,70

1.019,70

98

Прање споменика два пута месечно

1.751,00

175,10

1.926,10

99

Паљење кандила за 40 дана

917,64

91,76

1.009,40

100

Паљење кандила 4 пута месечно

3.445,81

344,58

3.790,39

101

Дорада погребне опреме

1.217,27

121,73

1.339,00

102

Куцање металних слова

462,56

46,26

508,82

103

Пренос умрлог у оквиру гробља

1.170,45

117,05

1.287,50

104

Превоз покојника (од стана/куће до хладњаче)

1.475,71

147,57

1.623,28

105

Преношење умрлог у погребно возило и изношење из возила

1.592,75

159,28

1.752,03

106

Обезбеђење документације о умрлом лицу

524,36

52,44

576,80

107

преузимање покојника са јавног места

2.294,09

229,41

2.523,50

108

Преузимање и одлагање хистопатолошког отпада у гробно место

18.000,00

1.800,00

19.800,00

РЈ "ПИЈАЦЕ"
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ НА „ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ“
1

Накнада за продају пољопривредних производа по пијачној тезги

144,80

28,96

173,76

2

Накнада за продају пољопривредних производа по 1/2 продужене пијачне тезге

108,15

21,63

129,78

3

Накнада за продају млечних и месних производа, тестенина и колача у расхладној
витрини по 1/2 витрине

217,20

43,44

260,64

4

Накнада за продају пољопривредних производа по 1м²

71,51

14,30

85,81

5

Накнада за продају пољопривредних производа по боксу од 3м²

217,20

43,44

260,64

6

Накнада за продају расада по тезги

71,51

14,30

85,81

7

Резервација пијачне тезге без сандука за продају пољоприврених производа

1.477,66

295,53

1.773,20

8

Резервација пијачне тезге са сандуком за продају пољоприврених производа

1.754,00

350,80

2.104,80

9

Резервација 1/2 продужене пијачне тезге без сандука за продају пољпопривредних
производа

913,91

182,78

1.096,70

10

Резервација 1/2 продужене пијачне тезге са сандуком за продају пољпопривредних
производа

983,00

196,60

1.179,60

11

Резервација 1/2 расхладне витрине за продају млечних и месних производа, тестенина
и колача

3.436,81

687,36

4.124,17

12

Дневна резервација 1/2 расхладне витрине за продају млечних и месних производа,
тестенина и колача

13

Резервација бокса од 3м2 за продају пољопривредних производа

14

Резервација са дневном пијачном накнадом кавеза за продају сезонских
пољопривредних производа (10м2)

15

Резервација 1/2 тезге за продају расада

284,24

56,85

341,08

1.065,79

213,16

1.278,95

17.587,98

3.517,60

21.105,58

673,97

134,79

808,76

16

Резервација са дневном пијачном накнадом кавеза за продају пластике и дрвене
галантерије 15м2

17.552,65

3.510,53

21.063,18

17

Резервација са дневном пијачном накнадом пијачне тезге у робном делу пијаце

5.596,87

1.119,37

6.716,25

18

Резервација са дневном пијачном накнадом расхладне витрине са базеном за продају
свеже и смрзнуте рибе

13.220,39

2.644,08

15.864,47

19

Накнада за коришћење летње баште и простора за постављање аутомата и фрижидера
за продају сладоледа и пића, уређаји за печење кокица,кестења исл по м²

170,34

34,07

204,40

20

Месечна резервација магацинског простора по 1 м2

283,72

56,74

340,46

21

Месечна резервација магацинског простора по 1 м2

391,30

78,26

469,56

22

Резервација са дневном пијачном накнадом пијачне тезге у пијаци старих заната

792,62

158,52

951,15

23

Закуп коришћења пијачног простора предвиђеног за сталне пијачне објекте,киоске и
друге монтажно-демонтажне објекте по 1М2

262,37

52,47

314,85

24

ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ НА ПИЈАЦАМА-Тесла, Котеж, Стрелиште и Содара
Резервација са дневном пијачном накнадом пијачне тезге без сандука

2.415,84

483,17

2.899,00

25

Резервација са дневном пијачном накнадом пијачне тезге са сандуком

2.841,94

568,39

3.410,33

ПИЈАЧНЕ ЦЕНЕ НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ „АЕРОДРОМ“-месечни закуп
26

Закуп са дневном пијачном накнадом пијачне тезге у робном делу пијаце

8.720,42

1.744,08

10.464,51

27

Закуп са дневном пијачном накнадом обележеног простора у робном делу пијаце по
1м²

4.160,87

832,17

4.993,04

28

Закуп обележеног простора у робном делу пијаце по 1м²

930,79

186,16

1.116,95

29

Закуп са дневном пијачном накнадом пијачне тезге на зеленој пијаци Аеродром

5.093,77

1.018,75

6.112,52

30

Накнада за коришћење летње баште и простора за постављање аутомата и фрижидера
за продају сладоледа и пића, уређаји за печење кокица,кестења исл по м²

31

Закуп магацинског простора по 1м2

32

Закуп са дневном пијачном накнадом пијачног кавеза у III зони РП "Аеродром"
УСЛУГЕ НА ПИЈАЦИ ПОЛОВНЕ РОБЕ

652,34

130,47

782,81

2.109,44

421,89

2.531,33

10.547,20

2.109,44

12.656,64
103,00

0,00

1

Дневна пијачна накнада за продајно место по 1м

85,83

17,17

2

Дневна пијачна накнада за путничко возило

429,17

85,83

515,00

3

Дневна пијачна накнада за комби возило

858,33

171,67

1.030,00

УСЛУГЕ НА ПИЈАЦИ ДРВНЕ ГРАЂЕ И ОГРЕВА

0,00

1

Дневна пијачна накнада за теретно возило са огревом

429,17

85,83

515,00

2

Месечна резервација са дневном пијачном накнадом за продају дрне грађе по м²

171,67

34,33

206,00
123,60

ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПАРКИНГА НА ПИЈАЧНОЈ ПОВРШИНИ

0,00

1

Дневна накнада за паркинг путничких возила

103,00

20,60

2

Дневна накнада за паркинг комби возила

128,75

25,75

154,50

3

Дневна накнада за паркинг аутобуса

1.030,00

206,00

1.236,00

4

Дневна накнада за паркинг теретних возила

429,17

85,83

515,00

РЈ "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА
1

Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње 1м²

1,65

0,33

0,16

1,98

1,81

2

Грабуљање траве 1м²

1,44

0,29

0,14

1,73

1,59

3

Утовар траве 1м²

0,41

0,08

0,04

0,49

0,45

4

Поливање травњака 1м²

1,13

0,23

0,11

1,36

1,25

5

Машинско кошење уличних травњака 1м²

2,47

0,49

0,25

2,97

2,72

6

Машинско кошење уличних травњака на расутим површинама 1м²

3,81

0,76

0,38

4,57

4,19

7

Машинско кошење уређених површина које се косе 5-6 пута годишње 1м²

2,06

0,41

0,21

2,47

2,27

8

Грабуљање траве 1м²

1,75

0,35

0,18

2,10

1,93

9

Утовар траве 1м²

0,41

0,08

0,04

0,49

0,45

10

Утовар траве на расутим површинама 1м²

0,52

0,10

0,05

0,62

0,57

11

Машинско кошење корова 1м²

3,81

0,76

0,38

4,57

4,19

12

Машинско кошење корова на расутим површинама 1м²

4,74

0,95

0,47

5,69

5,21

13

Машинско кошење корова на терену под нагибом 1м²

7,00

1,40

0,70

8,40

7,70

14

Грабуљање корова 1м²

2,42

0,48

0,24

2,90

2,66

15

Грабуљање корова на расутим површинама 1м²

3,81

0,76

0,38

4,57

4,19

16

Утовар корова 1м²

1,85

0,37

0,19

2,22

2,04

17

Машинско кошење корова и самониклог растиња 1м²

9,58

1,92

0,96

11,49

10,54

18

Грабуљање сувог листа 1м²

3,81

0,76

0,38

4,57

4,19

19

Уровар лишћа 1м²

3,81

0,76

0,38

4,57

4,19

20

Хемијско третирање непожељне зељасте вегетације тоталним хербицидиом (Глифосат)
1м²

17,00

3,40

1,70

20,39

18,69

21

Хемијско третирање зељастих широколисних корова на травњацима 1м²

29,05

5,81

2,90

34,86

31,95

ИЗРАДА ТРАВЊАКА

0,00

0,00

22

Постављање бусена на припремљену подлогу 1м²

233,81

46,76

23,38

280,57

257,19

23

Постављање бусена на неприпремљену подлогу 1м²

300,76

60,15

30,08

360,91

330,84

24

Заснивање травњака (култивирање, планирање, сетва) 1м²

173,36

34,67

17,34

208,03

190,70

25

Припрема земљишта за заснивање травњака 1м²

129,93

25,99

12,99

155,92

142,92

26

Култивирање предходно необрађеног земљишта (плитко култивирање) 1м²

82,31

16,46

8,23

98,77

90,54

27

Сетва траве на припремљену подлогу 1м²

43,43

8,69

4,34

52,12

47,77

28

Подсејавање травњака 1м²

50,18

10,04

5,02

60,22

55,20

ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА
29

Припрема рондела 1м²

202,91

40,58

20,29

243,49

223,20

30

Садња сезонског цвећа 1м²

201,88

40,38

20,19

242,26

222,07

31

Окопавање сезонског цвећа 1м²

34,51

6,90

3,45

41,41

37,96

32

Заливање цвећа 1 час

363,59

72,72

36,36

436,31

399,95

33

Вађење процветалог цвећа 1 час

363,59

72,72

36,36

436,31

399,95

34

Фолијарно прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом 1м²

26,99

5,40

2,70

32,38

29,68

35

Садња луковица и гомоља / ком

31,11

6,22

3,11

37,33

34,22

36

Прихрањивање цвећа минералним ђубривом 1м²

18,95

3,79

1,90

22,74

20,85

363,59

72,72

36,36

436,31

399,95

43,26

8,65

4,33

51,91

47,59

362,56

72,51

36,26

435,07

398,82

ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА
37

Вађење перена 1 час

38

Окопавање перена 1м²

39

Заливање перена 1м²

40

Сеча прецветалих цветова 1м²

16,48

3,30

1,65

19,78

18,13

41

Припрема за садњу по м2

172,01

34,40

17,20

206,41

189,21

42

Садња перена по м2

216,30

43,26

21,63

259,56

237,93

43

Подмлађивање перена по м2

172,01

34,40

17,20

206,41

189,21

44

Зимска припрема перена 1м²

91,05

18,21

9,11

109,26

100,16

ОДРЖАВАЊЕ РУЖА
45

Припрема рондела по м2

172,01

34,40

17,20

206,41

189,21

46

Копање јама за садњу ружа 0.30х0.30х0.30 м/ком

43,26

8,65

4,33

51,91

47,59

47

Садња ружа у припремљену земљу м2

17,30

3,46

1,73

20,76

19,03

48

Одгртање ружа м2

34,51

6,90

3,45

41,41

37,96

49

Орезивање ружа м2

61,80

12,36

6,18

74,16

67,98

50

Заливање ружа / ком

362,56

72,51

36,26

435,07

398,82

51

Окопавање ружа м2

28,84

5,77

2,88

34,61

31,72

52

Сеча прецветалих цветова м2

11,54

2,31

1,15

13,84

12,69

53

Риљање између ружа/ком

43,26

8,65

4,33

51,91

47,59

54

Заштита ружа м2

17,20

3,44

1,72

20,64

18,92

55

Загртање ружа м2

35,02

7,00

3,50

42,02

38,52

56

Ђубрење ружа и разастирање 1м²

201,06

40,21

20,11

241,27

221,16

57

Ђубрење ружа водотопивим ђубривом 1м²

25,71

5,14

2,57

30,85

28,28

ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ
58

Копање рова за живицу 0.4х0.40х1м у тврдој подлози под отежаним условима м

172,01

34,40

17,20

206,41

189,21

59

Копање рова за живицу 0.4х0.40х1м у нормалним условима м

115,36

23,07

11,54

138,43

126,90

60

Садња живе ограде у припремљени канал (са обележавањем) м

43,26

8,65

4,33

51,91

47,59

61

Орезивање живице м

57,68

11,54

5,77

69,22

63,45

62

Окопавање живице м

28,84

5,77

2,88

34,61

31,72

63

Поливање живице час

363,59

72,72

36,36

436,31

399,95

64

Скраћивање живице ручно м

86,52

17,30

8,65

103,82

95,17

65

Углављивање живице м

69,01

13,80

6,90

82,81

75,91

66

Риљање живице м

43,26

8,65

4,33

51,91

47,59

ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА
67

Копање јама за садњу шибља у мекој подлози 0.40х0.40х0.40 м/ком

68

Копање јама за садњу шибља у тврдој угаженој подлози и шуту подлози
0.40х0.40х0.40 м/ком

69,01

13,80

6,90

82,81

75,91

69

Садња шибља и припрема јама /ком

115,36

23,07

11,54

138,43

126,90

43,26

8,65

4,33

51,91

70

47,59

Орезивање, проређивање (старог 10 година) м2

43,26

8,65

4,33

51,91

47,59

71

Орезивање, проређивање (старост преко 10 година) м2

76,22

15,24

7,62

91,46

83,84

72

Риљање између шибља м2

43,26

8,65

4,33

51,91

47,59

73

Прашење, окопавање шибља м2

28,84

5,77

2,88

34,61

31,72

74

Заливање шибља х

363,59

72,72

36,36

436,31

399,95

ОДРЖАВАЊЕ САДНИЦА
75

Копање јама за садњу високе вегетације 0.8х0.80х0.80 м под нормалним условима у
мекој подлози ком

286,34

57,27

28,63

343,61

314,97

76

Копање јама за садњу садница високе 0.8х0.80х0.80 м под отежаним условима у
тврдој подлози ком

577,83

115,57

57,78

693,40

635,61

77

Копање јама за садњу четинара и ниских лишћара 0,6х0,6х0,6 м под нормалним
условима у мекој подлози / ком

246,40

49,28

24,64

295,68

271,04

78

Копање јама за садњу четинара и ниских лишћара 0,6х0,6х0,6 м под отежаним
условима у тврдој подлози / ком

352,00

70,40

35,20

422,40

387,20

79

Садња садница са анкерисањем у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске) ком

344,02

68,80

34,40

412,82

378,42

80

Везивање садница ком

21,12

4,22

2,11

25,34

23,23

81

Риљање садница ком

97,13

19,43

9,71

116,55

106,84

82

Окопавање садница ком

57,17

11,43

5,72

68,60

62,88

83

Окопавање садница под отежаним условима ком

98,88

19,78

9,89

118,66

108,77

84

Закидање изданака и избојака ком

69,01

13,80

6,90

82,81

75,91

85

Заливањае садница час

363,59

72,72

36,36

436,31

399,95

86

Кресање траве око садница са чишћењем терена и утоваром ком

172,01

34,40

17,20

206,41

189,21

87

Отресање снега са четинара ком

122,57

24,51

12,26

147,08

134,83

88

Сеча изданака, избојака, утовар и одвоз / ком

105,47

21,09

10,55

126,57

116,02

89

Естетско обликовање круне посебних форми лишћара / ком

1.180,59

236,12

118,06

1.416,70

1.298,64

90

Естетско обликовање круне четинара / ком

1.448,39

289,68

144,84

1.738,06

1.593,22

91

Ђубрење младих садница НПК ђубривом / ком

10,00

2,00

1,00

12,00

11,00

РАД РАДНИКА НА СЕЧИ, ПРОРЕЂИВАЊУ И ОРЕЗИВАЊУ СТАБАЛА УЗ
УПОТРЕБУ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ
92

Рад радника на сечи и орезивању стабала уз употребу моторне тестере час

693,19

138,64

69,32

831,83

762,51

93

Рад радника на утовару дрвне масе час

363,59

72,72

36,36

436,31

399,95

94

Крчење шибља и самониклог растиња пречника преко 5 цм / м2

38,11

7,62

3,81

45,73

41,92

95

Крчење шибља и самониклог растиња пречника до 5 цм / м2

23,38

4,68

2,34

28,06

25,72

ЧИШЋЕЊЕ
96

Вађење пањева час

97
98

0,00

0,00

0,00

363,59

72,72

36,36

436,31

399,95

Чишћење бетонских стаза свакодневно м2

1,13

0,23

0,11

1,36

1,25

Чишћење бетонских стаза (два пута недељно) м2

2,27

0,45

0,23

2,72

2,49

99

Чишћење земљаних стаза и дечијих игралишта м2

2,27

0,45

0,23

2,72

2,49

100

Кресање траве са стазе м2

11,33

2,27

1,13

13,60

12,46

101

Ивичење траве м2

28,84

5,77

2,88

34,61

31,72

102

Чишћење снега у слоју до 5 цм

6,90

1,38

0,69

8,28

7,59

103

Чишћење снега у слоју до 30 цм

17,30

3,46

1,73

20,76

19,03

104

Посипање соли и лупање леда

11,54

2,31

1,15

13,84

12,69

105

Ручно вађење пањева Ø 25, утовар и одвоз / ком

2.280,73

456,15

228,07

2.736,87

2.508,80

106

Ручно вађење пањева од 25-50 цм, утовар и одвоз / ком

3.342,56

668,51

334,26

4.011,07

3.676,81

107

Чишћење ивичњака тримером 1м

2,88

0,58

0,29

3,46

3,17

108

Вађење загађене земље, дренирање и насипање хумусне земље у жардињере 1м³

2.136,43

427,29

213,64

2.563,71

2.350,07

109

Набавка и замена ПВЦ саксија на канделаберима / ком

194,88

38,98

19,49

233,85

214,36

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
110

Машинско скидање земље III категорије и испошћеног хумуса са утоваром и одвозом
на депонију до 15км / 1м³

739,95

147,99

74,00

887,94

813,95

111

Ручно скидање земље III категорије и испошћеног хумуса са утоваром и одвозом на
депонију до 15км / 1м³

2.726,93

545,39

272,69

3.272,31

2.999,62

112

Хумузирање, ископ, утовар, транспорт до 15 км и разастирање хумуса машинским
путем 1м³

1.674,27

334,85

167,43

2.009,12

1.841,69

113

Хумузирање, ископ, утовар, транспорт до 15 км и разастирање хумуса ручно 1м³

2.136,43

427,29

213,64

2.563,71

2.350,07

114

Машинско нивелисање површине 1м²

65,41

13,08

6,54

78,49

71,95

РАД РАДНИКА
115

Рад радника са тримером

693,19

138,64

69,32

831,83

762,51

116

Рад радника са самоходном косачицом

693,19

138,64

69,32

831,83

762,51

117

Рад радника са моторном тестером

693,19

138,64

69,32

831,83

762,51

118

Рад радника са сејачицом за траву

693,19

138,64

69,32

831,83

762,51

119

Рад радника са ручним пољопривредним алатом

362,56

72,51

36,26

435,07

398,82

120

Рад радника са вертикулатором

693,19

138,64

69,32

831,83

762,51

121

Рад радника са машином за сечу бусена

693,19

138,64

69,32

831,83

762,51

122

Рад радника на машинском сакупљању лишћа / час

352,00

70,40

35,20

422,40

387,20

123

Рад радника са моторном бургијом

673,00

134,60

67,30

807,60

740,30

124

Снимање са дроном Парка природе Поњавица и ветрозаштитног појаса

9.064,00

1.812,80

906,40

10.876,80

9.970,40

РАД МЕХАНИЗАЦИЈЕ
125

Камион до 3 тоне

1.987,90

397,58

198,79

2.385,48

2.186,69

126

Камиона преко 3 тоне

3.424,75

684,95

342,48

4.109,70

3.767,23

127

Тракторска цистерна

1.601,65

320,33

160,17

1.921,98

1.761,82

128

Трактор

1.374,02

274,80

137,40

1.648,82

1.511,42

129

Булдожер

3.082,79

616,56

308,28

3.699,35

3.391,07

130

Комбинована машина - Палацани

3.524,66

704,93

352,47

4.229,59

3.877,13

131

Утоваривач

5.319,95

1.063,99

532,00

6.383,94

5.851,95

132

Аутокорпа

5.058,33

1.011,67

505,83

6.070,00

5.564,16

133

Плато приколица

5.873,06

1.174,61

587,31

7.047,67

6.460,37

134

Комби

1.985,84

397,17

198,58

2.383,01

2.184,42

135

Ровокопач - мини багер

3.525,69

705,14

352,57

4.230,83

3.878,26

136
137

Трактор са бургијом Ø 20-65
Рашћишћавање терена и уклањање отпада са јавне зелене површине по m³

2.921,80
3.100,00

584,36
620,00

292,18
310,00

3.506,16
3.720,00

3.213,98
3.410,00

138

Рад специјалне машине за вађење пањева иверача / час

8.400,00

1.680,00

840,00

10.080,00

9.240,00

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
139

Постављање клупа, пењалица, тобогана, и љуљашки / ком

3.525,75

705,15

352,58

4.230,90

3.878,33

140

Постављање клацкалица / ком

2.785,90

557,18

278,59

3.343,08

3.064,49

141

Рад радника на одржавању мобилијара

693,19

138,64

69,32

831,83

762,51

1.133,00

226,60

113,30

1.359,60

1.246,30

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
142

Постављање тезги за манифестације
УСЛУГЕ ПО ОДЛУЦИ О ЈАВНОЈ ЗЕЛЕНОЈ ПОВРШИНИ

143

Депозит за евентуалну штету на јавнoј зеленој површини до 50m²

10.000,00

144

Депозит за евентуалну штету на јавнoј зеленој површини од 50m²до 100m²

20.000,00

145

Депозит за евентуалну штету на јавнoј зеленој површини од 100m² и више

50.000,00

146

Реконструкција девастиране јавне зелене површине 1 степен по m²

400,00

40,00

440,00

147

Реконструкција девастиране јавне зелене површине 2 степен по m²

300,00

30,00

330,00

148

Реконструкција девастиране јавне зелене површине 3 степен по m²

200,00

20,00

149

Издавање техничких услова за пројектовање и прикључење / ком

5.000,00

1.000,00

6.000,00

150

Издавање сагласности за монтажне објекте на јавној зеленој површини / ком

5.000,00

1.000,00

6.000,00

220,00

ДИРЕКТОР
ЈКП " ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО
________________________
Бјелица Данило, дипл. инг
Новододате позиције у ценовнику

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА
ДОПУНА ЦЕНОВНИКА Радна Јединица "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"
* На основу Програма пословања ЈКП Зеленило Панчево за 2019. годину,
предвиђена је реализација Годишњег програма управљања парком природе Поњавица,
реализација програмске активности `` Чишћење терена од отпада``.
Обзиром да је на терену констатовано чишћење кабастог отпада неопходно је
ангажовање механизације за ову врсту посла и фомирање нове врсте услуге :
- Рашчишћавање терена и уклањање отпада са јавне зелене површине по m³ Р.бр.137 ценовника - цена са ПДВ-ом 10% у динарима
3.410,00 по m³ ; цена са ПДВ-ом 20% у динарима 3.720,00

Поменута врста услуге обрачунаваће се по количини сакупљеног и депонованог
шута који се мери по м³.
-Рад специјалне машине за вађење пањева иверача /час Р.бр 138 ценовника; цена са ПДВ-ом 10% у динарима 9.240.00; ца ПДВ-ом 20%
у динарима 10.080,00
Поменута врста услуге обрачунаваће се по радном часу ангажовања исте. Услуга
подразумева вађење пањева како би се припремио терен за садњу нове саднице.
* На основу примене Одлуке о јавним зеленим површинама( ``Сл.лист града
Панчева број 23/18`` , члан 24 , неопходно је допунити ценовник услуга које
пружа Предузеће са следећом врстом услуге :
- Депозит за евентуалну штету на јавној зеленој површини до 50 м²
Р.бр. 143 ценовника; цена у динарима 10.000,00 (депозити нису
предмет обрачуна ПДВ-а)
- Депозит за евентуалну штету на јавној зеленој површини од 50 до 100 м²
Р.бр. 144 ценовника; цена у динарима 20.000,00 (депозити
нису предмет обрачуна ПДВ-а)
- Депозит за евентуалну штету на јавној зеленој површини од 100 м² и више
Р.бр. 145 ценовника; цена у динарима 50.000,00
(депозити нису предмет обрачуна ПДВ-а)

Поменуте услуге подразумевају уплату одређеног депозита Предузећу у случају
када Градско веће одобри да се јавна зелена површина употреби за спортске вежбе,
приредбе, изложбе и слично.
Организатор односно корисник тих површина дужан је да уплати депозит у
зависности од површине коју је заузео. У случају да се јавна зелена површина
деградира Предузеће депоновани износ задржава и користи га за ревитализацију исте.
Уколико корисник поменуте површине не начини штету исти депозит се враћа.
* На основу примене Одлуке о јавним зеленим површинама( ``Сл.лист града
Панчева број 23/18`` , члан 14 и члан 15 , неопходно је допунити ценовник услуга
које пружа Предузеће са следећом врстом услуге :
- Реконструкција девастиране јавне зелене површине 1 степен по m² Р.бр.146 ценовника; цена са ПДВ-ом 10% у динарима 440.00 m²
- Реконструкција девастиране јавне зелене површине 2 степен по m² Р.бр. 147 ценовника; цена са 10% ПДВ-а у динарима 330,00 по
m²
- Реконструкција девастиране јавне зелене површине
3 степен по m² Р.бр. 148 ценовника; цена са ПДВ-ом 10 % у динарима 220,00 по
m²
Уколико правно или физичко лице девастира јавну зелену површину неопходно
је да исту доведе у првобитно стање односно уколико није у могућности да сам
то учини онда је дужан да штету насталу на јавној зеленој површини плати према
степену оштећења. Степен девастирања процењује стручно лице Предузећа.
Предузеће из наплаћених средстава врши ревитализацију јавне зелене површине.

* На основу примене Уредбе о локацијским условима( ``Сл. гласник РС број
35/15, 114/15, 117/17 `` , члан 8 , неопходно је допунити ценовник услуга
које пружа Предузеће са следећом врстом услуге :
- Издавање техничких услова за пројектовање и прикључење /ком ; Р.бр.149 ценовника ; цена са 20% ПДВ-а у динарима 6.000,00 по
захтеву
Како би инвеститор прибавио грађевинску дозволу неопходно је пре израде
Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу да прибави локацијске
услове који садрже урбанистичке, техничке и друге услове. Један од услова је
и планирање и изградња зелене површине у склопу парцеле изградње.
У поступку обједињене процедуре инвеститор је упућен на ЈКП ``Зеленило``
Панчево на основу електронске процедуре коју спроводи Град Панчево
односно надлежни Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено
комуналне послове и саобраћај.
* На основу примене Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и
других објеката привременог карактера на површини јавне намене ( ``Сл. лист
града Панчева број 04/18, 07/18, 14/18-исправка, 18/18,34/18,09/19 `` , члан
59а , неопходно је допунити ценовник услуга које пружа Предузеће са
следећом врстом услуге :
-Издавање сагласности за монтажне објекте на јавној зеленој површини Р.бр. 150 ценовника ; цена са ПДВ-ом 20% у динарима 6.000,00
по захтеву
Подносилац захтева заинтересован за постављање монтажног објекта ( летња
башта , киоск, тоалет, табле, билборд и слично) подноси захтев за постављање
монтажног објекта уз техничку документацију надлежном Секретаријату
града Панчева. Исти Секретаријат дужан је да поднети захтев упути на
сагласност ЈКП ``Зеленило`` Панчево коме је јавна зелена површина поверена
на управљање, одржавање и коришћење. Стручна служба Предузећа разматра
захтев и издаје услове и потребну сагласност подносиоцу.
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