СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 41. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 30 Децембар 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 9. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ , бр.
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин.изн.,
125/2014 – усклађени дин.изн., 95/2015 - усклађени
дин.изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин.изн., 104/2016
– др. закон, 96/2017 - усклађени дин.изн., 89/2018 усклађени дин.изн., 95/2018 – др. закон и 86/2019 –
усклађени дин.изн.) 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), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 30.12.2019. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.

У Одлуци о градским административним
таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/2008,
26/2009, 25/2010, 38/2012, 24/2013, 29/2014, 14/2015,
38/2015, 38/2016, 33/2017 и 34/2018), Тарифа градских
административних такси, која је саставни део ове одлуке,
мења се и гласи:
„ТАРИФА
ТАКСИ

ГРАДСКИХ

АДМИНИСТРАТИВНИХ

Тарифни број 1.

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други
поднесак, ако овом одлуком није другачије прописано
126.00 дин.
2. За захтев за давање мишљења о примени
градских прописа 541,00 дин.
Напомена:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се:
1) За накнадни поднесак којим обвезник захтева
брже поступање по раније поднетом захтеву, односно
поднеску;
2) За захтев за приступ информацијама од јавног
значаја, у складу са законом којим се уређује слободан
приступ информациjама од јавног значаја;

Аконтација претплате 11.597,00

3) За захтев за остваривање права лица поводом
обраде података о личности, у складу са законом којим се
уређује заштита података о личности.
Тарифни број 2.

1. За решења која доноси Градска управа, ако
овом
одлуком
није
другачије
прописано
377,00 дин.
2. За издавање уверења и других исправа на
основу евиденције, ако овом одлуком није другачије
прописано (члан 29. ЗУП-а) 227,00 дин.
3. За издавање уверења и других исправа на
основу спроведеног поступка (члан 30. ЗУП-а)
257,00дин.
Напомена:
Ако се доноси једно решење или издаје уверење
и друга исправа по захтеву више лица, такса из овог
тарифног броја плаћа се према броју обвезника којима се
решење, уверење или друга исправа уручује.
Тарифни број 3.

1. За жалбу, односно приговор против решења,
ако овом одлуком није другачије прописано 257,00 дин.
2. За жалбу против закључка, ако овом одлуком
није другачије прописано 227,00 дин.
Напомена:
Ако се у истој управној ствари подноси једна
жалба против решења, односно закључка од стране више
лица обвезника таксе, такса по овом тарифном броју
плаћа се према броју решења, односно закључака која се
оспоравају жалбом.
3. За уложене ванредне правне лекове
1.513,00 дин.
Тарифни број 4.

1.За обављање службених радњи ван службених
просторија Градске управе: узимање изјаве странке и
вршење других радњи у вођењу поступка
810,00 дин.
2. За решење о давању сагласности на употребу
грба и заставе Града 8.937,00 дин.
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Тарифни број 5.

1. За разгледање предмета –правоснажних и
архивираних236,00 дин.
2. За захтев за увид у пројектну
документацију која се налази у архиви 585,00 дин.
Тарифни број 6.

1. За опомену којом се обвезник позива да
плати дужну таксу 126,00 дин.
Тарифни број 7.

1. За издавање такси дозволе 523,00 дин.
2. За издавање дупликата такси дозволе
1.038,00 дин.
3.За продужење-измену података о такси
дозволи 541,00 дин.
4. За решење о утврђивању услова за
обављање такси превоза, за физичка лица и запослене
код правног лица 894,00 дин.
5. За решење о утврђивању услова за
обављање такси превоза, за предузетнике 2.521,00дин.
6. За решење о утврђивању услова за
обављање такси превоза, за правна лица
2.868,00 дин.
7.
За
издавање
идентификационих
ветробранских налепница 629,00 дин.
8. За пријаве о привременом прекиду
обављања такси превоза по Одлуци о јавном превозу
путника у друмском саобраћају на територији града
Панчева 363,00 дин.
9. За
решење о утврђивању накнаде за
промену
немене
обрадивог
пољопривредног
земљишта 810,00 дин.
10. За решење о вршењу угоститељских
услуга ван угоститељског објекта 810,00 дин.
11. За пријаве пружања угоститељских услуга
запосленим, односно корисницима и сезонском
пословању угоститеља 363,00дин.
12.За издавање уверења о обављању
делатности уписане у регистар (осим регулисања
стажа) 268,00 дин.
13. За решење о давању сагласности на
употребу имена «Панчево»
-за страна лица 89.381,00 дин.
- за домаћа лица 53.617,00 дин.
- за предузетнике35.750,00 дин.
14. За давање података уписаних у регистар
радњи путем средстава за електронску обраду
података (по страни) 93,00 дин.
15.За издавање решења о дужем радном
времену угоститељских објеката 4.482,00 дин.
16. За издавање водопривредних услова,
водопривредних
сагласности и водопривредних
потврда 894,00 дин.
17. За давање мишљења на елаборат за
остваривање права на умањење накнаде за уређивање
грађевинског замљишта 542,00 дин.
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18. За издавање потврде за остваривање права
на умањење накнаде за уређење грађевинског
земљишта 542,00 дин.
Тарифни број 8.

1. За захтев за излазак службених лица по
захтеву странке 396,00 дин.
Тарифни број 9.

1.За издавање одобрења за постављање
реклама, истицање фирми и др.
642,00
дин.
2.За издавање одобрења за постављање
киоска на јавној површини
894.00 дин.
3.За издавање одобрења за постављање
покретних објеката и уређаја
894.00 дин.
4.За издавање одобрења за постављање
светлеће и обичне витрине и рекламе 894.00 дин.
5.За издавање одобрења за постављање летње
баште отвореног типа 894.00 дин.
6 За издавање одобрења за постављање летње
баште покривеног типа 894.00 дин.
7.За захтев за употребне дозволе за летње
баште покривеног типа 894.00 дин.
8.За одобрење за постављање јавне
телефонске говорнице и надстрешнице за аутобуска
стајалишта 894.00 дин.
9. За захтев за издавање употребне дозволе за
јавне телефонске говорнице и надстрешнице за
аутобуска стајалишта 894.00 дин
10. За решење за рушење објекта 894.00 дин.
11. Захтев за постављање мањих монтажних
објеката на површинама јавне намене 1.041,00 дин.
12. Захтев за постављање монтажне гараже на
површини јавне намене 1.018,00 дин.
13. Захтев за закључење уговора о давању на
коришћење земљишта за постављање монтажне
гараже 505,00 дин.
14.Захтев за раскид уговора о давању на
коришћење земљишта за постављање монтажне
гараже 505,00 дин.
15.Захтев за промену адресе становања у
уговору 505,00 дин.
Тарифни број 10.

1. За захтев за доношење решења за исељење
бесправно усељених лица 1.197,00 дин.
2.За захтев за извршење решења 1.197,00
дин.
3. Захтев за пријаву регистрације стамбене
заједнице 1.126,00 дин.
4. Захтев за издавање уверења о својини на
посебном делу зграде 345,00 дин.
5.Захтев за издавање одобрења за
ексхумацију 869,00 дин.
Тарифни број 11.

1.За издавање локацијских услова 1.198,00
дин.
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2. За издавање услова заштите животне
средине у поступку издавања локацијских услова
1.126,00 дин.
3.За
увид
у
планска
документа
541,00 дин.
4.За
уступање
дигиталне
копије
урбанистичког плана 25.560,00 дин.
5.За уступање дигиталне копије сваке измене
.и допуне плана 8.991,00 дин
6. Израда графичких прилога на плотеру
(код издавања информације о локацији, локацијској
дозволи, као и у друге сврхе), и то:
- по дужном метру у формату А1 948,00 дин.
-по дужном метру у формату А0 1.326,00 дин.
7. За потврђивање пројекта парцелације и
препарцелације 1.788,00 дин.
8. За потврђивање урбанистичког пројекта
као урбанистичко-архитектонске разраде локације
намена за:
-вишепородично становање 21.006,00 дин.
-комерцијална делатност 24.508,00 дин.
-производна делатност 12.604,00 дин.
-остале намене 15.404,00 дин.
9. За давање сагласности на елаборат
геодетских радова 1.788,00 дин.
Напомена:
Такса за тачке 7., 8., 9. и 10. из овог тарифног
броја не плаћа се за објекте јавне намене.
Тарифни број 12.

1. За решење о кретању и заустављању мимо
утврђеног режима саобраћаја 1.788,00 дин.
2. За решење о заустављању и паркирању
теретног моторног возила ради снабдевања – месечно
1.504,00 дин.
3. За издавање одобрења за кретање и
заустављање возила у пешачкој зони за посебне
потребе 1.788,00 дин.
4. За издавање одобрења за кретање возила
власника који станују у пешачкој зони
269,00 дин.
5. За решење о измени режима саобраћаја
ради извођења радова на одржавању јавних путева
1.788,00 дин.
6. За решење о измени режима саобраћаја
ради извођења радова на подземним и надземним
инсталацијама 1.788,00 дин.
7. За решење о измени режима саобраћаја
ради одржавања спортске или друге манифестације на
јавном путу 541,00 дин.
8. За издавање одобрења за резервацију
паркинг места 1.788,00 дин.
9. За издавање потврде о погодности возила
за такси превоз 447,00 дин.
Тарифни број 13.

1. За издавање потврде о животу 257,00 дин.
2. За издавање потврде о животу, потврде о
издржавању и потврде о породичном стању које се
користе у иностранству 1.198,00 дин.
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3. За пријаву о склапању брака 126,00 дин.
4.За склапање брака у службеним
просторијама радним даном ван радног времена
894.00 дин.
5.За склапање брака у службеним
просторијама нерадним данима 1.612,00 дин.
6. За склапање брака ван
службених
просторија Градске управе, осим у установама за
издражавање казне и болницама 8.045,00 дин.
7. За склапање брака уз учешће преводиоца
2.327,00 дин.
8. За решење о исправци грешака у МК
(када грешку није направила Градска управа) 810,00
дин.
9. За издавање извода и уверења из матичних
књига и књиге држављана 111,00 дин.
Напомена:
Такса из тачке 9. овог тарифног броја плаћа се
у случајевима наведеним у члану 14. тачкама 6, 7, 8, 9
и 11. ове одлуке.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“, a примењиваће се од 1. јануара 2020.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

На основу чланова 6. и 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени динарски
износи, 125/14-усклађени динарски износи, 95/15усклађени динарски износи, 83/16, 91/16 -усклађени
динарски износи , 104/16-др. закон , 96/17- усклађени
динарски износи, 89/18- усклађени динарски износи
95/18 - др. закон и 86/19- усклађени динарски износи ),
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07,83/14-др.закон, 101/16др.закон и 47/18), Закона о накнадама за коришћење
јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18),
Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС",
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13 , 63/13исправка, 108/13, 142/14, 68/15 -др. закон, 103/15,
99/16 , 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), и чланова 39. и 98.
став 1. Статута града Панчево ("Службени лист града
Панчева", број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 30.12. 2019. године, донела је
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ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о локалним
комуналним таксама
Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама
(„Сл. лист града Панчева „ бр. 2/14 - пречишћен текст,
6/14 , 29/14 , 4/15 , 38/15 , 38/15-исправка, 14/16 ,
32/16 , 38/16 , 2/17 , 24/17 , 29/17 , 18/18 , 21/18 исправка и 34/18) у Таксеној тарифи која је саставни
део Одлуке Тарифни бројеви 1. и 2. мењају се и
гласе:
“ Тарифни број 1

1. Комунална такса плаћа се за истакнуту
фирму на пословном простору. Под фирмом, у смислу
ове одлуке, подразумева се сваки истакнути назив или
име , које упућује на то да правно или физичко лице
обавља делатност у том простору.
Ако се на једном пословном објекту налази
више истакнутих фирми истог обвезника, такса се
плаћа само за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног
објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.
2. Обвезници таксе из овог тарифног броја су
правна и физичка лица.
3. Предузетници и правна лица која су према
закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
микро и мала правна лица, а који су у претходној
пословној години остварили приход до 50.000.000
динара, не плаћају комуналну таксу за истицање
фирме на пословном простору.
Просечна зарада по запосленом остварена на
територији јединице локалне самоуправе у периоду
јануар - август године која претходи години за коју се
утврђује фирмарина, према подацима Републичког
органа надлежног за послове статистике, представља
основ за утврђивање комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору предузетницима и
правним лицима која су у претходној пословној
години остварили приход преко 50.000.000 динара.
Остварена просечна зарада по запосленом на
територији града Панчева у периоду јануар-август
2019. године према подацима РЗС је 74.089,00
динара.
4. Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору, за 2020. годину је у висини 1,41
просечне зараде по запосленом остварене на
територији града Панчева у периоду јануар - август
2019. године односно у износу од:
У насељеном месту Панчево
У
насељеним
местима
територији града Панчева

104.676,00
на

52.338,00

5. Правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у велика, средња,
мала, микро правна лица и предузетници који
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обављају делатност: банкарство, казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга,
годишњу таксу на фирму плаћају у висини 7,06
просечних зарада по запосленом остварених на
територији града Панчева у периоду јануар - август
2019. године, односно у износу од:
У насељеном месту Панчеву
523.382,00 динара
У насељеним местима
територији града Панчева

на

261.691,00 динара

6. Правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у велика, средња,
мала, микро правна лица, и предузетници који
обављају делатност:
- осигурања имовине и лица;
- производње и трговине нафтом и
дериватима нафте;
- производње и трговине на велико
дуванским производима;
- производње цемента;
- поштанских, мобилних и телефонских
услуга;
- електропривреде;
- ноћних барова и дискотека;
годишњу таксу на фирму плаћају у висини
5,65 просечних зарада по запосленом остварених на
територији града Панчева у периоду јануар - август
2019. године односно у износу од:
- у насељеном месту Панчеву
418.706,00 динара,
- у насељеним местима на 209.353,00 динара.
територији града Панчева

7. Осталим правним лицима, такса на фирму,
умањује се у одређеном проценту и износи:
ОПИС

% умањења

У насељеном
месту Панчево

У насељеним
местима на
територији
града Панчева

- Велика правна лица

за 10%

94.208,40 дин.

47.104,20

- Средња
лица

правна

за 30%

73.273,20 дин.

36.636,60

- Мала правна лица
са приходом већим
од
50.000.000,00
динара

за 60%

41.870,40 дин.

20.935,20

- Микро правна лица
и предузетници са
приходом већим од
50.000.000,00 динара

за 80%

20.935,20 дин.

10.467,60

8. Привредни субјекти у поступку
ликвидације задужују се таксом на фирму до дана
регистровања и објављивања одлуке о покретању
поступка ликвидације, уколико је истакнути назив
фирме уклоњен, а у складу са законом којим се
уређује ликвидација привредних субјеката.
Таксу за истицање фирме на пословном
простору не плаћају обвезници који имају
регистровану делатност производња електричне
енергије у електранама на сунце и ветар (обновљиви
извори енергије), стари уметнички занати, народна
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радиност, регистрована пољопривредна газдинства,
спортске организације, политичке странке, синдикати,
цркве, верске заједнице, недобитна удружења и
предузетници који обављају делатност ван одређеног
простора (по позиву странке, од места до места и сл.).
Правно лице, односно предузетник који по
окончању улагања које је од значаја за град Панчево, а
којим доприноси бржем привредном развоју града,
тако што први пут запосли, односно увећа просечан
број запослених за 10% у зависности од просечног
броја запослених предвиђених чланом 6. Закона о
рачуноводству за разврставање, не плаћа комуналну
таксу за двадесет четири месеца.
Предузетнику, који привремено одјави
обављање делатности, у складу са законом, за тај
период мирује обавеза плаћања таксе на фирму, с тим
да за време трајања привремене одјаве фирма није
истакнута.
9. За 50% се умањује такса на фирму по
свакој следећој пословној јединици правним лицима
која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика и средња правна лица, као и
предузетницима, малим и микро правним лицима која
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара чије
је седиште на територији града Панчева. Максимално
задужење обвезника за једну истакнуту фирму не
може бити веће од највећег износа предвиђеног
Законом о финансирању локалне самоуправе .
10. Пословне јединице правних лица и
предузетника који су разврстани у велика и средња
правна лица, као и предузетницима, малим и микро
правним лицима која имају годишњи приход преко
50.000.000 динара, а које немају седиште на
територији града Панчева за прву пословну јединицу
плаћају у пуном износу таксу, а за сваку следећу
пословну јединицу такса се умањује за 50%, а
максимално задужење обвезника за једну истакнуту
фирму не може бити веће од највећег износа
предвиђеног Законом о финансирању локалне
самоуправе .
11. За 75% се умањује такса на фирму по
свакој следећој пословној јединици правним лицима
која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика, средња, мала и микро правна
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лица и предузетницима, а обављају делатности
банкарства, осигурања имовине и лица, производње и
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и
трговине на велико дуванским производима,
производње цемента, поштанских, мобилних и
телефонских услуга, електропривреде, казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека чије је
седиште на територији града Панчева, а максимално
задужење обвезника за једну истакнуту фирму не
може бити веће од највећег износа предвиђеног
Законом о финансирању локалне самоуправе .
12. Пословне јединице правних лица која су
према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика, средња, мала и микро правна
лица, и предузетника, који обављају делатности
банкарства, осигурања имовине и лица, производње и
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и
трговине на велико дуванским производима,
производње цемента, поштанских, мобилних и
телефонских услуга, електропривреде, казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, а које
немају седиште на територији града Панчева за прву
пословну јединицу плаћају у пуном износу таксу, а за
сваку следећу пословну јединицу такса се умањује за
75%, а максимално задужење обвезника за једну
истакнуту фирму не може бити веће од највећег
износа предвиђеног Законом о финансирању локалне
самоуправе .
13. Комунална такса по овом тарифном броју
плаћа се месечно у висини 1/12 годишњег износа
таксе, и то до 15. у месецу за претходни месец.
14. Порески обвезници који на дан
31.12.2019. године немају дуга, остварују попуст од
5% за наредну годину.”
“Тарифни број 2

Износ комуналне таксе за држање моторних
друмских
и
прикључних
возила,
осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа
приликом регистрације возила утврђује се у следећим
износима:

усклађени износ
у динарима до
1) за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости

1.750

- за камионе од 2 т до 5 т носивости

2.330

- за камионе од 5 т до 12 т носивости

4.060

- за камионе преко 12 т носивости

5.800

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)

580
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3) за путничка возила:
- до 1.150 цм³

580

- преко 1.150 цм³ до 1.300 цм³

1.150

- преко 1.300 цм³ до 1.600 цм³

1.740

- преко 1.600 цм³ до 2.000 цм³

2.330

- преко 2.000 цм³ до 3.000 цм³

3.510

- преко 3.000 цм³

5.800

4) за мотоцикле:
- до 125 цм³

466

- преко 125 цм³ до 250 цм³

690

- преко 250 цм³ до 500 цм³

1.150

- преко 500 цм³ до 1.200 цм³

1.410

- преко 1.200 цм³

1.740

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту

50

6) за прикључна возила - теретне приколице, полуприколице и
специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета:
- 1 т носивости

470

- од 1 т до 5 т носивости

810

- од 5 т до 10 т носивости

1.100

- од 10 т до 12 т носивости

1.520

- носивости преко 12 т

2.330

7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата

1.740

- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата

2.330

- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата

2.930

- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата

3.510

- чија је снага мотора преко 177 киловата

4.660

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита
за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за
превоз пчела

1.150
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Највиши износи комуналне таксе из става 1.
овог тарифног броја усклађују се годишње, индексом
потрошачких цена, који објављује републички орган
надлежан за послове статистике, за период од 01.
октобра до 30. септембра при чему се заокруживање
врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир,
а износ преко пет динара заокружује на десет динара.
Приликом усклађивања највиших износа
комуналне таксе, у складу са ставом 2. овог тарифног
броја, основице за усклађивање су последњи објављени
усклађени највиши износи комуналне таксе.
Влада, на предлог министарства надлежног за
послове финансија, објављује усклађене највише износе
комуналне таксе из става 1. овог тарифног броја.
Објављени усклађени највиши износи
комуналне таксе из става 4. овог тарифног броја
примењују се од првог дана наредног месеца од дана
објављивања у "Службеном гласнику Републике
Србије.”
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Сл.листу града Панчева“ а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
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II
Анекс 1. Уговора ће бити закључен између
града Панчева и Групе понуђача коју чине: Привредно
друштво „SAGA TRANS“ doo Beograd (носилац посла,
овлашћен за потписивање уговора на основу Уговора о
конзорцијуму од 01.10.2019. године), Предузеће за
унутрашњу и спољну трговину „DUMECO“ доо Београд
(члан групе понуђача), Друштво за саобраћај, туризам и
трговину „TRANS- JUG“ d.o.o. Обреновац (члан групе
понуђача), са подизвођачем „APEX SOLUTION
TECHNOLOGY“ доо Београд.
III
Анекс 1.Уговора ће у име Града, потписати
Градоначелник града Панчева.
IV
Анекс 1. Уговора чини саставни део Одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) 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
30.12. 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Нацрт Анекса бр.
1. Јавног уговора за доделу концесије за
јавну услугу поверавања обављања
делатности домаћег линијског превоза
путника на територији града Панчева и
изградње нове аутобуске станице број XI
- 13-404-147/2019 од 27.11.2019. године
I
Даје се сагласност на Нацрт Анекса бр. 1.
Јавног уговора за доделу концесије за јавну услугу
поверавања обављања делатности домаћег линијског
превоза путника на територији града Панчева и
изградње нове аутобуске станице број : XI - 13-404147/2019 од 27.11.2019. године. ( у даљем тексту :Анекс
1.Уговора).

На основу члана 50.Закона о јавно- приватном
партнерству и концесијама („Службени гласник
РС“,број 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 25.1. Јавног
уговора за доделу концесије за јавну услугу поверавања
обављања делатности домаћег линијског превоза
путника на територији града Панчева и изградње нове
аутобуске станице (у даљем тексту: „Уговор“)
закљученог дана 27.11.2019. године, под бројем XI- 13404-147/2019, уговорне стране:
1. Град Панчево, ул Трг Краља Петра И бр. 24, Панчево, матични број: 08331537, ПИБ: 101049012,
кога заступа градоначелник Саша Павлов (даље у
тексту: “Наручилац“)
и
2.
Група понуђача који су се на основу
Уговора о конзорцијуму од 01.10.2019. године, који је
саставни део Јавног уговора за доделу концесије за јавну
услугу поверавања обављања делатности домаћег
линијског превоза путника на територији града Панчева
и изградње нове аутобуске станице (у даљем тексту:
„Уговор“) број: XI- 13-404-147/2019 закљученог дана
27.11.2019. године и овог Анекса бр. 1, међусобно и
према Наручиоцу обавезали на извршење предметне
јавне набавке, и то:
Привредно друштво „Сага Транс“ доо
Лештане, ул. Плантажа 2, Београд, Гроцка, Лештане,
матични број: 20145978, ПИБ: 104322414 чији је
законски заступник Радомир Видојевић, директор као
члан групе који је уједно и носилац посла, односно који
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је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача
пред Наручиоцем и који је испред групе понуђеча
закључио Уговор и који ће потписати и овај Анекс бр. 1,
а кога заступа Радомир Видојевић, директор
Предузеће за унутрашњу и спољну трговину
„Dumeco“ доо Беогрда (Земун), Аутопут за Нови Сад
47, Београд, Земун, матични број: 17173600, ПИБ:
100204175, чији је законски заступник Радивој Бјелајац,
директор,
и
Друштво за саобраћај, туризам и трговину
„Транс-Југ“ доо Обреновац, ул. Војводе Мишића 45/2,
Обреновац, матични број: 06894151, ПИБ: 101934742,
чији је законски заступник Дејан Петковић, директор
(заједнички означени као: ”Извршиоци”).
дана ____________2019. године закључују

АНЕКС бр. 1.
Јавног уговора за доделу концесије за
јавну услугу поверавања обављања
делатности домаћег линијског превоза
путника на територији града Панчева и
изградње нове аутобуске станице број :
XI - 13-404-147/2019 од 27.11.2019. године
Члан 1.

Мења се члан 12.1. Уговора, тако да сада гласи:
„12.1. Гаранција за добро извршење посла за
период реализације Јавног уговора
Привредно друштво „Сага Транс“ доо Лештане,
ул. Плантажа 2, Београд, Гроцка, Лештане, матични
број: 20145978, ПИБ: 104322414 ( у даљем тексту:
Извршилац) је дужан да као средство обезбеђења
обезбеди Гаранцију за добро извршење посла и то
оригинал банкарску гаранцију у износу од 80.000 евра,
најкасније у року од 15 дана од дана почетка прелазног
периода што ће записнички да констатују уговорне
стране, са роком трајања дужим за 30 дана од дана
обрачунског периода који представља период од годину
дана, издату од стране пословне банке која је
регистрована на територији Републике Србије, плативо
у динарској противвредности обрачунато по званичном
средњем курсу НБС на дан плаћања по гаранцији.
Банкарска гаранција не може садржати додатне
услове за исплату, краћи рок од годину дана и мању
вредност. Банкарска гаранција треба да буде са
клаузулом неопозива, безусловна и платива на први
позив и без права приговора а у корист Нaручиоца.
Уколико Извршилац не достави оригинал
банкарску гаранцију којим се осигурава добро извршење
посла најкасније у року од 15 дана од дана почетка
прелазног периода, Наручилац има право да активира
Гаранцију за озбиљност понуде до рока важења
Гаранције за озбиљност понуде -07.02.2020.године,
односно након тог периода да активира меницу из члана
12.1.1. овог Уговора.

30. децембар 2019. године

12.1.1. Гаранција за озбиљност понуде

Извршилац је дужан да најкасније да 15 дана
пре истека рока важења банкарске гаранције за
озбиљност понуде достави бланко соло меницу, са
меничним овлашћењем на износ од 50.000 евра на име
гаранције за озбиљност понуде, као средство
обезбеђења.
Извршилац доставља копију важећег картона
депонованих потписа овлашћених лица за располагање
новчаним средствима са рачуна код те пословне банке,
као и оверен захтев за регистрацију менице од стране
пословне банке која је извршила регистрацију менице у
Регистру меница и овлашћења код Народне банке
Србије. Меницу потписује законски заступник на начин
одређен Законом о меници. У случају да меницу и
менично овлашћење не потписује законски заступник
понуђача у понуди се доставља и овлашћење којим
законски заступник овлашћује лица за потписивање
менице и меничног овлашћења за конкретан посао.
Менично писмо-овлашћење које мора бити издато на
основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. „Одлуке о
облику садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета“. Меница мора бити
регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно
Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења
регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11,
80/15 и 76/16) Народне Банке Србије.”
Мења се члан 12.2. Уговора, тако да сада гласи:
”12.2. Обавеза обнављања гаранције током
периода важења Јавног уговора
Извршилац је дужан да сваке године, 15 дана
пре истека рока трајања банкарске гаранције за добро
извршење посла достави нову оригиналну банкарску
гаранцију којима се осигурава добро извршење посла у
читавом периоду важења Јавног уговора са роком
трајања дужим за 30 дана од предвиђеног трајања
обрачунског периода.
Уколико Извршилац не достави оригинал
банкарске гаранције којом се осигурава извршење
активности у периоду вршења комплтне уговорне
обавезе најкасније у року из става 1. овог члана,
Наручилац има право да активира гаранцију из
претходног обрачунског периода.
Банкарске гаранције не могу садржати додатне
услове за исплату, краће рокове од годину дана и мању
вредност. Банкарске гаранције треба да буду са
клаузулом неопозива, безусловна и платива на први
позив и без права приговора,
а у корист
Наручиоца,плативо у динарској противвредности
обрачунато по званичном средњем курсу НБС на дан
плаћања по гаранцији.
У случају стечаја или лквидације пословне
банке која је издала банкарску гаранцију, Извршилац је
у обавези да без одлагања достави нову банкарску
гаранцију друге пословне банке у Републици Србији.”
Члан 2.

Све
остале
непромењене.

одредбе

Уговора

остају
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Члан 3.

Овај Анекс закључује се у 8 (осам) једнаких
примерка од којих Наручилац задржава 5 (пет), а
Извршилац 3 (три) примерка и ступа на снагу даном
потписивања.
Град Панчево
Саша Павлов, градоначелник

Привредно друштво „Сага транс“ доо Лештане

Радомир Видојевић, директор

На основу чланa 26. тачка 3. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14,
104/16 – др. закон и 108/16), члана 8. Уредбе о условима,
начину и поступку под којима се грађевинско земљиште
у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени
мањој од тржишне цене, односно закупнине или без
накнаде, као и услове, начин и поступак размене
непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 61/15, 88/15, 46/17
и 30/18), 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), чланова 39. и 98. ст. 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 30.12.2019. године,
донела је

ОДЛУКУ
о преносу права јавне својине АП
Војводине у јавну својину града Панчева,
без накнаде, на кат. парцелама бр.2812/1,
2812/2, 2813/1, 2813/2, 2813/3, 2813/4 и
2813/5, све К.О. Панчево
I
Скупштина града Панчева предлаже Влади АП
Војводине доношење одлуке о преносу права јавне
својине АП Војводине у јавну својину града Панчева,
без накнаде, на:
1. кат. парцели бр.2812/1 К.О. Панчево,
површине 24а 11m2,
2. кат. парцели бр.2812/2 К.О. Панчево,
површине 61m2,
3. кат. парцели бр.2813/1 К.О. Панчево, укупне
површине 32а 47m2,
4. кат. парцели бр.2813/2 К.О. Панчево,
површине 28а 13m2,
5. кат. парцели бр.2813/3 К.О. Панчево,
површине 98а 50m2,
6. кат. парцели бр.2813/4 К.О. Панчево,
површине 16а 98m2 и
7. кат. парцели бр.2813/5 К.О. Панчево,
површине 02а 08m2.
Све кат. парцеле из претходног става ове тачке,
уписане су у Лист непокретности бр.1461 К.О. Панчево
као градско грађевинско земљиште у јавној својини АП
Војводине.
II
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Све кат. парцеле из тачке I ове Одлуке, према
Информацији о локацији бр.V-15-350-482/2019 од
18.12.2019. године издатој од стране Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај Градске управе града Панчева, обухваћене су
Планом генералне регулације Целина 1 шири центар
(круг обилазнице) у Панчеву („Сл. лист града Панчева“,
бр.19/12, 27/12-исправка, 1/13-исправка, 24/13-исправка,
20/14, 19/18 – измене и допуне, 25/18 – исправка и 6/19 исправка) као делови грађевинских блокова 069 и 092 и
део саобраћајнице бр.92 између наведених блокова, а све
планиранe као грађевинско земљиште јавне намене и то:
- кат. парцела бр.2812/1 К.О. Панчево – делом
за јавне паркинг површине, а делом за комуналне зоне и
објекте (комплекс старог православног гробља),
- кат. парцела бр.2812/2 К.О. Панчево – јавна
блоковска површина,
- кат. парцела бр.2813/1 К.О. Панчево – делом
за јавне функције и објекте, делом за јавне паркинг
површине, а делом за комуналне зоне и објекте
(комплекс старог православног гробља)
- кат. парцела бр.2813/2 К.О. Панчево – део
јавне сабирне саобраћајнице,
- кат. парцела бр.2813/3 К.О. Панчево –
мултифункционална зона – образовање,
- кат. парцела бр.2813/4 К.О. Панчево – део
јавне паркинг површине и
- кат. парцела бр.2813/5 К.О. Панчево – део
јавне блоковске површине.
III
Одлуку доставити Влади АП Војводине путем
Управе за имовину АП Војводине.
IV
Уговор о преносу права јавне својине на кат.
парцелама из тачке I ове Одлуке на град Панчево, у име
града Панчева, закључиће градоначелник града Панчева.
V
Одлуку објавити у Службеном листу града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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 90. став 3.
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18,31/19,37/19-др.Закон), члана 6.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени
дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн., 95/15-усклађени
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дин.изн.,
83/16,91/16-усклађени
дин.изн.,104/16др.Закон, 96/17-усклађени дин.изн.,89/18-усклађени
дин.изн.,95/18-др.Закон и 86/19-усклађени дин.изн.),
члана 26.став 1 тачка 1. Закона о јавној својини
(„Сл.гласник РС” бр. 72/11, 88/13 , 105/14, 104/16др.закон, 108/16,113/17 и 95/18) 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), Скупштина града Панчева на седници одржаној
дана 30.12.2019. године, донела је

ОДЛУКУ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
НА КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА
ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ГАРАЖА
Члан 1.

У Одлуци о давању на коришћење земљишта за
привремено постављање монтажних гаража („Службени
лист града Панчева“ број 19/17, 1/18, 4/18 и 34/18) члан
12. мења се игласи:
„Члан 12.

Месечни приход од коришћења
земљишта за постављање монтажне гараже по гаражном
месту, по зонама износи:
________________________________
Зона
Цена/динара (без ПДВ-а)
_______________________________
прва
1.055,37
Друга
843,85
Трећа
632,35
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“, а примењиваће се од 01. јануара 2020.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 94. ставова 6., 7. и 8. Закона о
превозу путника у друмском саобраћају (“Службени
гласник РС” број 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18 и
31/19 ), члана 40. ставова 1., 2., 3. и 4. Одлуке о такси
превозу путника на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 16 /19 ), чланова
32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ број 129/07, 83/14-др.закон,101/16- др.закон и 47/18 )
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 ), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 30.12.2019. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ЕКОНОМСКИ НАЈНИЖОЈ ЦЕНИ ПО
КОЈОЈ СЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
МОРА ОБАВЉАТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I ОСНОВНА ОДРЕДБА
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се најнижа цена такси
превоза путника у динарима (у даљем тексту: цена такси
превоза) по којој се такси превоз мора обављати на
територији града Панчева ( у даљем тексту: Град).
II ЦЕНА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 2.

Цена такси превоза образује се на основу
износа који утврди таксиметар, као мерни инструмент и
коју чини збир појединачних цена.
Цена такси превоза је укупна цена такси
превоза, утврђује се за старт такси возила (у даљем
тексту: старт) у динарима (дин), вожњу по пређеном
километру (у даљем тексту: вожња) у динарима (дин/км)
, минутима чекања такси возила (у даљем тексту: време
чекања) у динарима (дин/сат) и превоз пртљага по
комаду и то:
Редни број
Назив
Тарифа
1
Старт
100 дин.
2
Вожња
70 дин.
3
Време чекања
500 дин.
У цену такси превоза урачунат је долазак такси
возила на адресу, по позиву и превоз пртљага по
комаду.
Члан 3.

Таксиметар, као мерни инструмент мора бити
подешен искључиво у складу са ценом такси превоза из
члана 2. ове одлуке.
III НАДЗОР
Члан 4.

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке у
целини, обавља
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
Градске управе Града.
Послове
инспекцијског
надзора
над
спровођењем одредаба ове одлуке врши Секретаријат за
инспекцијске послове Градске управе Града, преко
комуналних инспектора и инспектора за саобраћај и
путеве (у даљем тексту: инспектор).
Комунално-милицијске послове при вршењу
надзора над одржавањем комуналног реда прописаним
овом одлуком, обавља Комунална милиција, у складу са
законом и другим прописима донетим на основу њега.
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Члан 5.

У вршењу инспекцијског надзора, инспектор је
дужан и овлашћен да такси возило којим се врши такси
превоз противно одредбама ове одлуке, искључи из
саобраћаја на период од десет дана, на начин прописан
законом којим се уређује превоз путника у друмском
саобраћају и предузме друге мере и радње за које је
овлашћен законом и другим актима Града, донетим на
основу њега.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.

Новчаном казном у фиксном износу од 80.000
динара казниће се за прекршај правно лице ако поступи
супротно одредбама члана 3. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара и
одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у фиксном износу од
40.000,00 динара.
Члан 7.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о економски најнижој цени по којој се такси
превоз путника мора обављати на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 21 /18 ).
Члан 8.

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-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12. 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19), Скупштина града Панчева на седници одржаној
дана 30.12.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Предлога текста уговора о
регулисању међусобних односа за
пружање услуга за обављање делатности
из области урбанизма и других послова
за 2020.годину
I
Усваја се Предлог текста уговора о регулисању
међусобних односа за пружање услуга за обављање
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делатности из области урбанизма и других послова за
2020.годину (у даљем тексту: Уговор).
II
Уговор ће бити закључен између града Панчева
и Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за период од
1.01.2020.године до 31.12.2020. године и њиме ће се
регулисати међусобни односи за пружање услуга за
обављање делатности из области урбанизма и других
послова за 2020.годину
III
Уговор ће, у име Града, потписати
Градоначелник града Панчева.
IV
Уговор је саставни део ове Одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

УГОВОР
о регулисању међусобних односа за
пружање услуга за обављање делатности
из области урбанизма и других послова за
2020.годину
Закључен између:
1. Града Панчева, Панчево, Трг Краља Петра I
бр. 2-4, кога заступа Градоначелник Саша Павлов (у
даљем тексту: Град)
2. Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево,
Карађорђева бр.4, које заступа Славе Бојаџиевски, в.д.
директора (у даљем тексту: Јавно предузеће)
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Скупштина града Панчева донела
Одлуку о усклађивању Одлуке о задржавању права и
обавеза оснивача над Јавним предузећем „Урбанизам“
Панчево које је настало спајањем ЈП „Урбанизам“
Панчево, друштвеног фонда грађевинског земљишта и
путева општине Панчево и ЈП „Стан“ Панчево са
Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.
15/16)(„Сл.лист града Панчева“ бр.29/17-пречишћен
текст)
- Да у складу са чланом 10. Одлуке из
претходне алинеје овог члана Јавно предузеће има
искључиво право обављања делатности из области
архитектуре, као и друге послове, који ће бити
утврђени Статутом Јавног предузећа, посебним
одлукама и уговором закљученим са Градом Панчевом.
- Да је
Одлуком о максималном броју
запослених на неодређено време у систему локалне
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самоуправе града Панчева за 2017.годину („Сл.лист
града Панчева“ број 17/17, 29/17, 4/18, 11/18 и 37/19)
утврђено да је максимални број запослених на
неодређено време у Јавном предузећу 38.
- Да је Надзорни одбор Јавног предузећа
„Урбанизам“ Панчево Одлуком број 01-1057/2019-1 од
23.12.2019..године, донео Програм пословања Јавног
предузећа „Урбанизам“ Панчево, са Финансијским
планом за 2020. годину.
Члан 2.

Уговорне стране су се споразумеле да Јавно
предузеће, у оквиру делатности за које има искључиво
право, обавља следеће стручне послове:
1. израду просторног плана и урбанистичких
планова, као и урбанистичке документације за
спровођење урбанистичких планова;
2.
Израду стратешких процена утицаја
планова на животну средину и издавање енергетских
пасоша;
3.Израду документације и давање мишљења у
поступку одређивања земљишта за редовну употребу
објеката и у поступку озакоњења објеката у складу са
законом којим се уређује поступак озакоњења;
4.
Учествовање у припреми Програма
отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења
грађевинског земљишта
5.
Делатност управљања општинским
путевима и улицама на територији насељеног места
Панчево и општинским путевима насељених места на
територији града Панчева, у делу који се односи на:
- заштиту јавног пута,
- одржавање јавних путева у делу који се
односи на радове на редовном одржавању (преглед,
контрола, издавање налога, надзор и сл., осим дела који
се односи на спровођење поступака јавних набавки) и на
ургентном одржавању путева,
- израда саобраћајних пројеката за постављање
саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем
утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим
се уређује безбедност саобраћаја на путевима,
-вођење евиденције о јавним путевима и о
саобраћајно-техничКим и другим подацима за те путеве,
- означавање јавних путева и
- одобрење за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за
сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно,
поред тог пута.
6. делатност управљања општинским путевима
и улицама на територији града Панчева, у делу који се
односи на:
- коришћење јавних путева које подразумева
организовање и контролу наплате накнаде за употребу
јавног пута која се уплаћује у складу са законом,
- вршење јавних овлашћења која се односе на
издавање услова и потврде за изградњу, односно
реконструкцију прикључака на јавни пут, услова и
сагласности за постављање водовода, канализације,
топловода и других сличних објеката, као и
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телекомуникационих и електро-водова, инсталација и
сл. на јавни пут,
- вршење јавних овлашћења која се односе на
издавање услова и сагласности за постављање водовода,
канализације, топловода и других сличних објеката, као
и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и
сл. у заштитном појасу јавног пута.
7. Управљање објектом дечијег одмаралишта на
Дивчибарама и организација боравка деце.
Члан 3.

Јавно предузеће се обавезује да ће поверене
стручне послове из члана 2. овог Уговора извршавати
квалитетно, у свему према правилима струке, у складу
са законима и подзаконским актима.
Члан 4.

Поверене стручне послове из члана 2. овог
Уговора обављаће број запослених одређен у складу са
одлуком којом се регулише максимални број запослених
на неодређено време у систему локалне самоуправе за
град Панчево.
До обезбеђивања стручног кадра за обављање
послова из члана 2. тачка 5. алинеја 2. стручне послове
обављаће Јавно предузеће у сарадњи са Секретаријатом
за инвестиције Градске управе града Панчева.
Члан 5.

Цене услуга за обављање послова из члана 2.
тачке 1. до 7. овог Уговора Јавног предузећа одређују се
на основу ценовника, који се доставља на сагласност у
складу са законом.
Услуге из члана 2. тачке 7. овог Уговора Јавно
предузеће обавља у складу са Одлуком о финансијској
подршци породици са децом на територији града
Панчева („Сл.лист града Панчева“ број 24/14, 4/16, 9/17,
24/17, 29/18 и 34/18).
Члан 6.

Ради стварања услова да Јавно предузеће може
да обавља послове, у буџету града Панчева за
2020.годину, планираће се средства Јавном предузећу за
обављање послова из члана 2. овог Уговора.
Јавно предузеће се обавезује да по извршеним
услугама, достави Граду на плаћање фактуре у складу са
чланом 5.овог Уговора.
Члан 7.

Овај Уговор се закључује за период од
1.01.2020.године до 31.12.2020. године.
Члан 8.

За све што није регулисано овим Уговором
примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о планирању и изградњи и других
одговарајућих прописа.
Члан 9.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних
примерака од којих по 3 (три) задржава свака уговорна
страна.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
ЈП „Урбанизам“ Панчево
в.д.директора

Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19), Скупштина града Панчева на седници одржаној
дана 30.12. 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Предлога текста уговора о
регулисању међусобних односа за
пружање услуга на пословима
одржавања, изградње и давања у закуп
станова у својини града Панчева за
2020.годину
I
Усваја се Предлог текста уговора о регулисању
међусобних односа за пружање услуга на пословима
одржавања, изградње и давања у закуп станова у
својини града Панчева за 2020.годину ( у даљем тексту:
Уговор)..
II
Уговор ће бити закључен између града Панчева
и Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“
Панчево за период од 1.01.2020.године до 31.12.2020.
године и њиме ће се регулисати међусобни односи за
пружање услуга за обављање делатности на пословима
одржавања, изградње и давања у закуп станова у
својини града Панчева за 2020.годину
III
Уговор ће у име Града, потписати
Градоначелник града Панчева.
IV
Уговор чини саставни део Одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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УГОВОР
о регулисању међусобних односа за
пружање услуга на пословима
одржавања, изградње и давања у закуп
станова у својини града Панчева за
2020.годину
Закључен између:
1. Града Панчева, Панчево, Трг Краља Петра I
бр. 2-4, кога заступа Градоначелник Саша Павлов (у
даљем тексту: Град)
и
2. Јавног предузећа
„Градска стамбена
агенција“ Панчево, Његошева бр.1а, које заступа Ненад
Ракић, директор (у даљем тексту: Јавно предузеће)
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Скупштина града Панчева донела
Одлуку о усклађивању oдлуке о оснивању Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“ Панчево са
Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.
15/16) („Сл.лист града Панчева“ бр. 39/16-пречишћен
текст) ( у даљем тексту: Одлука)
- Да у складу са чланом 10. Одлуке Јавно
предузеће има искључиво право обављања делатности
из области грађевинских пројеката, као и друге поверене
делатности, које су утврђене Статутом јавног предузећа,
посебним одлукама и уговором закљученим са Градом
Панчевом.
- Да у складу са чланом 14. Одлуке о
располагању становима у јавној својини града Панчева
по условима непрофитног закупа („Сл. лист града
Панчева“ бр. 29/18), Јавно предузеће има искључиво
право и обавезу одржавања станова у јавној својини
града.
- Да је Одлуком о максималним бројем
запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе града Панчева за 2017. годину („Сл. лист
града Панчева“ број 17/17, 29/17, 4/18, 11/18 и 37/19)
утврђено да је максимални број запослених на
неодређено време у Јавном предузећу 24.
- Да је Надзорни одбор Јавног предузећа
„Градска стамбена агенција“ Панчево Одлуком број
1765 од 24.12.2019..године, донео Програм пословања
Јавног предузећа „Градкса стамбена агенција“ Панчево,
са Финансијским планом за период 1.01.-31.12.2020.
године.
Члан 2.

Уговорне стране су се споразумеле да Јавно
предузеће, у оквиру делатности за које има искључиво
право, обавља следеће стручне послове:
1. послове давања у закуп станова у јавној
својини града Панчева (обрачун трошкова и наплате
закупнине и непрофитне закупнине; послове
расписивања конкурса за доделу стамбене подршке и
објављивање конкурса у јавним гласилима и др)
2. предузимање стручно-техничких послова
везаних за израду техничке документације за изградњу,
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реконструкцију, адаптацију и инвестиционо одржавање
станова у својини Града;
3. предузимање стручно-техничких послова на
извођењу радова који се односе на изградњу,
реконструкцију, адаптацију и инвестиционо одржавање
станова у јавној својини Града;
4. послови поступка стамбеног збрињавања у
становима који су у јавној својини града (обрачун
трошкова и наплате непрофитне закупнине; израда
уговора о стамбеном збрињању и друге послове који
произилазе из стамбеног збрињавања);
5. предузимање стручно-техничких послова
везаних за израду техничке документације за изградњу
стамбених објеката за потребе Града;
6. предузимање стручно-техничких послова на
извођењу радова који се односе на изградњу стамбених
објеката за потребе Града;
7. послове одржавања објеката у јавној својини
града Панчева;
8. послове издавања енергетских пасоша за
објекте који су у јавној својини Града;
9. припрема документације за озакоњење
објеката;
10. припрема документације за упис објеката у
катастарску евиденцију;
11. заступање пред судовима, органима управе
и другим надлежним органима у поступцима који
проистекну из обаљања горе наведених послова и
12. сви технички, правни, финансијски,
административни и други стручни послови који су
неопходни за обављање поверених делатности, као и
други послове по налогу Града.
Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да ће спровођење
поступака јавних набавки које се односе на изградњу
објеката за давање у закуп по условима непрофитног
закупа и стамбених објеката у складу са стамбеном
политиком града Панчева, као и друге поверене
послове, у име и за рачун Града, обављати Јавно
предузеће, а за које ће бити овлашћено посебном
одлуком, у којој ће бити одређени обим и садржина
овлашћења, све у складу са позитивним прописима које
регулишу област јавних набавки.
Члан 4.

Јавно предузеће се обавезује да ће поверене
стручне послове из члана 2. овог уговора извршавати
квалитетно, у свему према правилима струке, у складу
са законима и подзаконским актима.
Члан 5.

Поверене стручне послове из члана 2. овог
уговора обављаће број запослених одређен у складу са
одлуком којом се регулише максимални број запослених
на неодређено време у систему локалне самоуправе
града Панчева.
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Члан 6.

Ради стварања услова да Јавно предузеће може
да обавља послове у буџету града Панчева
за
2020.годину, планираће се средства Јавном предузећу за
обављање послова из члана 2. овог Уговора.
Јавно предузеће се обавезује да доставља
рачуноводствену и другу финансијску документацију
Граду, на основу које ће Град преносити средства
Јавном предузећу.
Члан 7.

Овај Уговор се закључује за период од
1.01.2020.године до 31.12.2020. године.
Члан 8.

За све што није регулисано овим уговором
примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о планирању и изградњи и других
одговарајућих прописа.
Члан 9.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних
примерака од којих по 3 (три) задржава свака уговорна
страна.
Град Панчево
ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево
Градоначелник
директор
Саша Павлов

Ненад Ракић

На основу чланова 14.став 3., 26. и 27.став 10.
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС” бр.72/11,
88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18),
чланова 20, 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон
и 47/18) и чланова 59.тачка 5. 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 30.12.2019. године, донела је:

ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на
непокретности, “ стара зграда школе“, на
к.п.бр.5631 К.О. Панчево, ЛН бр.16573, у
Панчеву, у јавној својини града Панчева
са правом коришћења ОШ „Бранко
Радичевић“ из Панчева на ПУ „ Дечја
радост“ Панчево
I
Скупштина града Панчева сагласна је да се
пренесе право коришћења на непокретности, „стара
зграда школе“, на к.п.бр.5631 К.О. Панчево, ЛН
бр.16573, у Панчеву, у јавној својини града Панчева, са
корисника ОШ „Бранко Радичевић“ из Панчева на ПУ
„ Дечја радост“ Панчево, а за потребе боравка деце
предшколског узраста.
II
ПУ „ Дечја радост“ Панчево одређује се за
будућег корисника на непокретности у јавној својијни
града Панчева и то: “ стара зграда школе“, изграђена на
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к.п.бр.5631 К.О. Панчево, уписана у ЛН бр.16573 КО
Панчево, укупне површине 231 м2, која се у природи
налази у Панчеву у Ул. Цара Лазара.
III
ПУ „ Дечја радост“ Панчево има право да
непокретност држи и користи у складу са природом и
наменом исте, да њоме управља и изузетно, уз
претходно прибављену сагласност Градског већа града
Панчева, даје у закуп, у складу са законом и уредбом.
IV
ПУ „ Дечја радост“ Панчево је као корисник у
обавези да води евиденцију о стању, вредности и
кретању непокретности из тачке II ове одлуке у складу
са одредбама Уредбе о евиденцији непокретности у
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.70/14,19/15,83/15 и
13/17).
V
ПУ „ Дечја радост“ Панчево може своје право
коришћења на непокретности из тачке II ове Одлуке,
уписати у јавне књиге о евиденцији непокретности и
правима на њима у складу са законом.
VI
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-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14
- др. закон,101/16-др.закон и 47/18), и чланова 39. и 98.
став 1. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“, број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19), Скупштина града Панчева, на седници одржаној
дана 30.12. 2019.године , донела је

ОДЛУКУ
о отпису застарелих ненаплативих
потраживања по Предлогу Радне групе
формиране на основу Налога за
поступање на отклањању неправилности
код потраживања од купаца број I-01-404115/2019 од 25.06.2019. године и измене
истог Налога од 31.10.2019. године
I
Овом одлуком врши се отпис застарелих
ненаплативих потраживања по основу пријављених
потраживања код предузећа у стечају у износу од
77.694.458,97 динара, закупа зиданих гаража у износу
од 2.160.444,50 динара, закупа неизграђеног
грађевинског земљишта (киосци) у износу од
13.245.614,34 динара, закупа дела јавне површине за
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депоновање грађевинског материјала у износу од
75.734,20 динара и накнаде за уређивање грађевинског
земљишта у износу од 593.567,22 динара, закључно са
31.05.2016.године, односно 31.10.2016. године а у складу
са Предлогом Радне групе формиране на основу Налога
за поступање на отклањању неправилности код
потраживања од купаца број I-01-404-115/2019 од
25.06.2019. године и измене истог Налога од 31.10.2019.
године.
II
Обавезује се Секретаријат за финансије и
Секретаријат за пореску администрацију Градске управе
града Панчева да у оквиру надлежности на основу ове
Одлуке изврше књиговодствену исправку вредности
наведених потраживања из тачке I ове Одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 20. и члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18),
члана 6. тачка 10 и члана 7. Закона о финансирању
локалне самоураве ("Службени гласник РС" број 62/06,
47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени
дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн., 83/16, 91/16 –
усклађени дин. изн., 104/16 – др. закон, 96/17 –
усклађени дин. изн., 89/18 – усклађени дин. изн., 95/18 др. закон и 86/19 - усклађени дин. износи), Закона о
буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС"
број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16,
113/17 и 95/18), Закона о облигационим односима ("Сл.
лист СФРЈ" број 29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ и 57/89,
"Сл. лист СРЈ" број 31/93 и "Сл. лист СЦГ" број 1/03 –
Уставна повеља) и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева ("Сл. лист града Панчева" број 25/15 –
пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 30.12.2019. године,
донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСЛОВНОМ, МАГАЦИНСКОМ ПРОСТОРУ
И ГАРАЖАМА ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о пословном, магацинском простору
и гаражама града Панчева ("Сл. лист града Панчева"
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број 21/17, 29/17, 1/18, 18/18 - исправка и 34/18) у члану
26. став 2. мења се и гласи:
"Почетна висина закупнине за пословни
простор по зонама износи:
Зона
Динара по m2 (без ПДВ)
Прва
331,00
Друга
220,00
Трећа
110,00“
У члану 26. став 3. мења се и гласи:
"Почетна висина закупнине за магацински
простор по зонама износи:
Зона
Динара по m2 (без ПДВ)
Прва
165,00
Друга
110,00
Трећа
55,00"
Члан 2.

У члану 27. став 4. мења се и гласи:
"Почетна висина закупнине по категоријама за
зидане гараже износи:
Категорија
Динара по m2 (без ПДВ)
Прва
89,00
Друга
55,00"
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Сл. листу града Панчева" а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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 146. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18,31/19,37/19-др.Закон), члана 6. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн.,
125/14-усклађени дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн.,
83/16,91/16-усклађени дин.изн.,104/16-др.Закон, 96/17усклађени дин.изн.,89/18-усклађени дин.изн.,95/18др.Закон и 86/19-усклађени дин.изн.), члана 26.став 1
тачка 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС” бр.
72/11, 88/13 , 105/14, 104/16-др.закон, 108/16,113/17 и
95/18) 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), Скупштина града Панчева на
седници одржаној дана 30.12. 2019. године, донела је
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ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ,
ПОКРЕТНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 1.

У Одлуци о постављању мањих монтажних,
покретних и других објеката привременог карактера на
површинама јавне намене („Службени лист града
Панчева“ бр. 4/18,7/18,14/18-исправка,18/18,34/18 и 9/19)
члан 28. мења се и гласи:
„Члан 28.

Башта се поставља на основу
Решења о
одобрењу Секретаријата за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај,(у даљем
тексту: надлежни секретаријат).
Решењем се одобрава постављање баште за
тражени период који не може бити дужи од 12 месеци.
На површини јавне намене башта се поставља
уз сагласност субјекта који управља, користи или
одржава јавну површину.
Субјект који управља , користи и одржава јавну
површину, сагласност за постављање баште доставља
надлежном секретаријату или подносиоцу захтева, у
року од 7 дана од дана пријема уредног захтева.
Захтев за издавање сагласности садржи:
- име и презиме подносиоца захтева,
- назив правног лица, са матичним бројем и
ПИБ-ом;
- врста објекта која се поставља на површину
јавне намене
- локација
- положај објекта
- карактер објекта
- површина
- габарит
- време коришћења баште
- посебни услови.
Сагласност за постављање баште издаје се за
тражени период који не може бити дужи од 12 месеци.
Сагласност за постављање баште на површину
јавне намене издаје се у форми управног акта.“
Члан 2.

Члан 39. мења се и гласи:
“Члан 39.

Башта се поставља на површину јавне намене
тако да не нарушава површину на коју се поставља.
Уколико се башта поставља, на површину код
које је потребно нивелисање терена (нераван, каскадни
и нагиба већег од 3%), нивелисање се може извршити
искључиво
постављањем
монтажно-демонтажне
платформе. Подна платформа не може бити висине веће
од 45цм, а каскаде у оквиру ње висине веће од 20цм,
осим у случају прописаним одредбом члана 39а. Одлуке.
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Изузетно, уколико се башта затвореног типа
поставља на зелену, односно на неуређену површину
јавне намене у циљу изравнања терена, дозвољено је
бетонирање подлоге максималне висине до 20 цм, осим
у случају прописаном одредбом члана 39а. Одлуке.
Елементи баште не смеју бити фиксирани за
подлогу анкерима, те у том смислу забрањено је
разбијање, бушење и деградирање подлоге.
Изузетно, дозвољено је анкерисање сенила, које
би у одсуству анкерисања, због димензија и габарита
представљало опасност по људе и имовину, осим у
случају прописаним одредбом члана 39а. Одлуке.
За постављање баште у делу насељеног места
које представља амбијенталну целину, простор од
културно-историјског значаја, центар насељеног места,
трг и слично могу се прописати и посебни услови.
Члан 3.

После члана 39. додаје се члан 39а. који гласи:
„Члан 39а.

У улицама
-Његошева,
-Змај Јовина,
-Масарикова,
-Трг Краља Петра I,
-Војводе Живојина Мишића,
-Сокаче и
- Мите Топаловића
на територији града Панчева, елементи баште
отвореног типа, искључиво се постављају на постојећу
подлогу. Елементи баште не смеју бити фиксирани за
подлогу, те је у том смислу забрањено разбијање,
деградирање и бушење површине јавне намене.
Уколико се изводе радови на уређењу улице,
корисници којима је издато Решење о одобрењу за
постављање баште угоститељског типа, дужни су да
исту уклоне.
Уколико се изводе радови на уређењу улице,
корисницима којима је издато Решење о одобрењу за
постављање баште угоститељског типа, Решење важи
до истека рока на који је издато. „
Члан 4.

Члан 43. мења се и гласи:
„Члан 43.

По пријему уредног захтева, надлежни
секретаријат дужан је да упути у року од седам дана
техничку документацију на сагласност:
- јавном предузећу коме је површина јавне
намене поверена на управљање, одржавање и
коришћење,
- Заводу за заштиту споменика културе, када се
башта поставља на подручју непокретног културног
добра, или његове заштићене околине, односно у
зонама које представљају амбијенталну целину,
просторно културно-историјску целину, односно
урбанистички заокружену целину (центар насељеног
места, трг и сл).
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- Министарству унутрашњих послова, ако се за
загревање баште користи стабилна инсталција која се
напаја из система са ТНГ боцама.
Подносилац захтева може сагласности из става
1. овог члана да прибави непосредно, у ком случају је
дужан да их приложи уз захтев.
Одељење за саобраћај надлежног секретаријата
издаје сагласност за постављање баште на јавну
саобраћајну површину у складу са техничком
документацијом.
По пријему уредног захтева, односно
потребних сагласности, надлежни секретаријат у року
од седам дана издаје одобрење за постављање баште за
тражени период који не може бити дужи од једне
године.
Кад захтев за постављање баште на површини
јавне намене подноси власник угоститељског објекта, у
циљу обављања угоститељске делатности, Решење о
одобрењу за постављање баште доноси се на период
који не може бити дужи од једне године.
Кад захтев за постављање баште на површини
јавне намене подноси закупац пословних просторија у
циљу обављања угоститељске делатности, Решење о
одобрењу за постављање баште, доноси се на период
утврђен Уговором о закупу закљученим између закупца
и закуподавца, а који не може бити дужи од 12 месеци.“
Члан 5.

Члан 45. мења се и гласи:
„Члан 45.

У случају промене правног лица, односно
предузетника који обавља делатност у угоститељском
објекту, или је дошло до промене назива угоститељског
објекта, у чијој је функцији истоветна башта, корисник
уз захтев подноси:
-решење о регистрацији за обављање
угоститељске делатности;
- решење надлежног секретаријата о одобрењу
за постављање летње баште;
- препис листа непокретности у оригиналу не
старији од шест месеци;
- сагласност субјекта који управља, користи или
одржава површину јавне намене;
- доказ о плаћеној градској административној
такси;
- уколико је пословни простор у закупу, уговор
о закупу оверен код јавног бележника, и сагласност
закуподавца
- Уверење Секретаријата за пореску
администрацију Градске управе града Панчева
- сагласност стамбене заједнице, уколико се
пословни простор налази у стамбеној згради
-сагласност сувласника објекта уколико се
пословни простор налази у објекту који је у својини
више лица
- доказ о уплаћеном депозиту у износу од
10.000,00 динара,
- оверену изјаву да ће по престанку права
коришћења дела површине јавне намене, објекат бити
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уклоњен са површине јавне намене и површина јавне
намене доведена у првобитно стање;
- уколико се поставља башта која се разликује
од баште приказане у техничкој документацији , идејни
пројекат за башту затвореног типа, односно оверену
скицу са техничким описом баште отвореног типа,
израђену од одговорног пројeктанта са одговарајућом
лиценцом.
- уколико се поставља башта која се разликује
од баште приказане у техничкој документацији, пројекат
односно скица доставља се ради давања сагласности,
организационој
јединици Градске управе града
Панчева, надлежној за послове саобраћаја.
-изјаву подносиоца захтева да овлашћује
надлежни секретаријат да прибави сву потребну
документацију о којима се води службена евиденција.
По пријему уредног захтева, односно
потребних сагласности, надлежни секретаријат у року
од седам дана издаје одобрење о промени правног лица
односно
предузетника
или
промени
назива
угоститељског објекта, на преостало време важења
одобрења за постављање баште, које не може бити дужи
од 12 месеци.“
Члан 6.

Члан 46. мења се и гласи:
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Уколико се башта поставља на делу општих
јавних паркиралишта, за постављање баште корисник
плаћа накнаду, по претходно прибављеној сагласности
ЈП „Урбанизам“.
Уколико се башта поставља на делу посебних
јавних паркиралишта , за постављање баште, ЈКП
„Хигијена“ издаје сагласност коју доставља надлежном
секретаријату или подносиоцу захтева, за тражени
период, који не може бити дужи од 12 месеци, на основу
чега надлежни секретаријат издаје решење.
Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Хигијена“,
прописују се услови и начин плаћања коришћења
посебних јавних паркиралишта, ради постављања
баште.“
Члан 7.

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-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

„Члан 46.

Тигран Киш

За постављање баште на површину јавне
намене, корисник плаћа накнаду на основу Решења
надлежног Секретаријата за пореску администрацију.

На основу чланова 76. став 1. и 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/16, 113/17, 113/17др.закон и 95/18), Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 30.12. 2019. године,
усваја следећи
КАДРОВСКИ ПЛАН
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ГРАДСКЕ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ, СЛУЖБЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СТРУЧНЕ
СЛУЖБЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА
ГРАДА ПАНЧЕВА
за 2020. годину

1) Постојећи број постављених лица, службеника на положају, службеника и
намештеника
на дан 17. децембар 2019. године
- по радним местима
Радна места службеника на положају и службеника у
Градској управи града Панчева
број извршилаца
1.
Начелник Градске управе (службеник на положају)
1
2.
Заменик начелника Градске управе (службеник на
положају)
1
3.
Секретар Градског већа и Градоначелника
1
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Секретар Секретаријата за општу управу
5.
Помоћник секретара Секретаријата за општу управу
6.
Архивар
7.
Помоћник архивара
8.
Радно место за ажурирање бирачког списка
9.
Координатор послова у Градском услужном центру
10.
Радно место за административне послове опште
управе
11.
Шеф Пријемне канцеларије
12.
Радно место за активну картотеку
13.
Радно место за пасивну картотеку и интерни пријем
и отпремање поште
14.
Радно место за административне послове Пријемне
канцеларије
15.
Радно место за административне послове пружања
правне помоћи грађанима
16.
Радно место за стручне послове из области личног
статуса грађана
17.
Матичар за матично подручје Панчево
18.
Заменик матичара I за матично подручје Панчево
19.
Заменик матичара II за матично подручје Панчево
20.
Матичар за матично подручје Долово
21.
Матичар за матично подручје Старчево
22.
Матичар за матично подручје Јабука
23.
Матичар за матично подручје Омољица
24.
Матичар за матично подручје Банатски Брестовац
25.
Матичар за матично подручје Иваново
26.
Матичар за матично подручје Банатско Ново Село
27.
Матичар за матично подручје Качарево
28.
Матичар за матично подручје Глогоњ
29.
Секретар Секретаријата за скупштинске послове,
послове Градоначелника и Градског већа
30.
Помоћник секретара Секретаријата за скупштинске
послове, послове Градоначелника и Градског већа
31.
Шеф Одељења за Скупштинске послове и главни и
одговорни уредник „Службеног листа града Панчева“
32.
Радно место за стручно организационе послове
Скупштине и радних тела Скупштине
33.
Радно место за стручне послове протокола
34.
Радно место за односе с јавношћу
35.
Радно место за стручно-оперативне послове
Скупштине и радних тела Скупштине
36.
Радно место за административно- техничке послове
Скупштине и радних тела Скупштине
37.
Радно место за нормативно-правне послове Градског
већа и радних тела Градског већа
38.
Радно место за административно техничке послове
Градског већа и радних тела Градског већа
4.
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1
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1
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Радно место за нормативно-правне послове
Градоначелника и радних тела Градоначелника
40.
Радно место за стручно организационе послове
Градоначелника и радних тела Градоначелника
41.
Радно место за послове Градоначелника и радних
тела Градоначелника
42.
Радно
место
за
административне
послове
Градоначелника и радних тела Градоначелника
43.
Шеф Одељења за одбрану и ванредне ситуације
44.
Радно место за послове одбране и
ванредних
ситуација
45.
Оперативни послови из области одбране
46.
Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална
питања
47.
Помоћник секретара за економско-финансијске
послове Секретаријата за јавне службе и социјална питања
48.
Шеф одељења за правне послове
49.
Радно место за опште и правне послове
50.
Радно место за опште и правне послове и послове
саветника за заштиту права пацијената
51.
Радно место за послове борачко-инвалидске заштите
и заштите цивилних инвалида рата - основна и допунска
заштита
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39.

0
2
1
2
1
0
1
1
1
0
1
1

2
Радно место за послове у области финансијске
подршке породици са децом
53.
Радно место за административне послове јавних
служби
54.
Радно место за финансијско-аналитичке послове у
области јавних служби, борачко-инвалидске заштите и
финансијске подршке породици са децом
55.
Радно место за пружање стручне помоћи избеглим и
расељеним лицима и мигрантима
56.
Радно место за административне послове за потребе
избеглих и расељених лица и миграната
57.
Радно место за финансијско-књиговодствене послове
у области финансијске подршке породици са децом
58.
Шеф Одељења за основно и средње образовање
59.
Радно место за реализацију пројеката у области
образовања и јавних служби
60.
Радно место за послове координатора Интерресорне
комисије
61.
Шеф Одељења за културу, информисање, младе,
цивилни сектор и спорт
62.
Радно место за послове у области културе и
информисања
63.
Координатор Канцеларије за младе и рад са
организацијама цивилног друштва
64.
Шеф Одељења за студијско-аналитичке послове у
области јавних служби
52.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
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Радно место за финансијско-књиговодствене послове
у области јавних служби
66.
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту
67.
Радно место за послове у области дечјег додатка
68.
Радно место за административне послове у области
јавних служби и социјалних питања
69.
Радно место за административне послове у области
дечјег додатака
70.
Радно место за административне послове у области
финансијске подршке породици са децом
71.
Секретар Секретаријата за финансије
72.
Помоћник секретара за буџет
73.
Радно место за стручне послове буџета
74.
Радно место за послове буџета, контроле и анализе
пословања јавних предузећа
75.
Радно место за послове давања сагласности на цене
комуналних услуга
76.
Шеф Одељења за трезор
77.
Радно место за стручно-оперативне послове трезора
78.
Радно место за
послове трезора – књиговођа
билансиста
79.
Радно место за финансијско оперативне послове
трезора
80.
Благајник
81.
Радно место за административно техничке послове у
области трезора
82.
Шеф Одељења за рачуноводство
83.
Радно место за финансијску оперативу
84.
Радно место за послове рачуноводства
85.
Књиговођа-билансиста рачуноводства
86.
Радно место за обраду финансијске документације и
књиговођа основних средстава
87.
Ликвидатор рачуноводства
88.
Секретар Секретаријата за урбанизам, грађевинске ,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
89.
Помоћник секретара за обједињену процедуру
90.
Регистратор обједињене процедуре
91.
Радно место за стручне урбанистичке послове у
поступку спровођења обједињене процедуре
92.
Радно место за стручне послове линијске и
комуналне инфраструктуре у поступку спровођења
обједињене процедуре
93.
Радно место за стручне урбанистичке послове у
поступку спровођења обједињене процедуре
94.
Радно место за административне послове у поступку
спровођења обједињене процедуре
95.
Радно место за административне послове у области
обједињене процедуре
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Радно место за грађевинске послове у поступку
обједињене процедуре
97.
Радно место за стручне послове обрачуна доприноса
за уређивање грађевинског земљишта
98.
Радно место за послове обрачуна доприноса за
уређивање грађевинског земљишта
99.
Радно место за послове употребне дозволе у поступку
спровођења обједињене процедуре
100.
Шеф одељења за легализацију
101.
Радно место за стручне послове у области
легализације
102.
Радно место за стручне послове контроле техничке
документације
103.
Радно место за административне послове у поступку
легализације
104.
Шеф одељења за праћење планске документације и
стамбено-комунлане послове
105.
Радно место за стручне послове из области израде
планских докумената
106.
Радно место за послове из области израде планских
докумената
107.
Шеф одсека за стамбено-комуналне послове
108.
Радно место за стручне послове издавања дозвола за
постављање мањих монтажних објеката на површинама
јавне намене
109.
Радно место на пословима за издавање дозвола за
постављање мањих монтажних објеката на површинама
јавне намене
110.
Шеф Одељења за саобраћај
111.
Радно место за стручне послове у области развоја
саобраћаја
112.
Радно место за нормативно- правне послове из
области саобраћаја
113.
Радно место за безбедност, планирање и привремени
режим саобраћаја
114.
Секретар Секретаријата за заштиту животне
средине
115.
Помоћник секретара Секретаријата за заштиту
животне средине
116.
Радно место за правне послове у области заштите
животне средине
117.
Радно место за стручне послове праћења стања
животне средине
118.
Радно место за студијско-аналитичке и управне
послове
119.
Радно место за стручне послове процене утицаја,
планове и програме
120.
Радно место за стручне послове енергетског
менаџера
121.
Секретар Секретаријата за привреду и економски
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развој
Помоћник секретара Секретаријата за привреду и
економски развој
123.
Радно место за стручне послове из области локалног
економског развоја
124.
Радно место за стручне послове из области
инвестиција
125.
Радно место за локални акциони план за
запошљавање и подршку привредним и другим субјектима
126.
Радно место за стручне послове из области туризма
127.
Шеф Одељења за подршку пројектима
128.
Радно место за израду пројеката
129.
Радно место за израду буџета и подршку пројектима
130.
Радно место за правне послове у области привреде
131.
Секретар Секретаријата за пољопривреду, село и
рурални развој
132.
Помоћник
секретара
Секретаријата
за
пољопривреду, село и рурални развој
133.
Шеф Одељења за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
134.
Радно место за
стручне послове у области
пољопривреде
135.
Радно место за стручне послове у области сточарства
136.
Радно место за нормативно-правне послове из
области пољопривреде, водопривреде и шумарства
137.
Радно место за стручне послове пољопривредног
земљишта
138.
Радно место за административне послове за
пољопривредно земљиште
139.
Радно место за припрему пројеката и планова у
домену развоја села и руралног развоја
140.
Радно место за подршку у припреми и извршењу
годишњих програма месних заједница у насељеним
местима
141.
Радно место за оперативну подршку МЗ и ЈКП у
насељеним местима
142.
Секретар Секретаријата за инспекцијске послове
143.
Помоћник секретара Секретаријата за инспекцијске
послове
144.
Шеф Одељења – главни комунални инспектор
145.
Комунални инспектор
146.
Комунални инспектор I
147.
Комунални инспектор II
148.
Радно место за стручне послове из комуналне
области
149.
Шеф Одељења – главни саобраћајни инспектор
150.
Саобраћајни инспектор
151.
Шеф Одељења – главни грађевински инспектор
152.
Грађевински инспектор
122.
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Шеф Одељења просветне инспекције – просветни
инспектор
154.
Просветни инспектор
155.
Шеф Одељења за друге инспекцијске послове
156.
Инспектор за заштиту животне средине
157.
Спортски инспектор
158.
Радно место за управно- правне послове у области
извршења
159.
Радно место за стручне послове у области извршења
160.
Извршитељ – комунални контролор
161.
Радно место за административно техничке послове
162.
Радно место за административно-оперативне
послове
163.
Секретар Секретаријата за пореску администрацију
164.
Помоћник секретара Секретаријата за пореску
администрацију
165.
Порески инспектор I
166.
Порески инспектор II
167.
Порески контролор
168.
Шеф Одељења – инспектор пореске контроле
169.
Порески инспектор I
170.
Шеф Одељења – инспектор наплате
171.
Инспектор наплате I
172.
Инспектор наплате II
173.
Порески извршитељ
174.
Радно место за послове пореске евиденције
175.
Секретар Службе за управљање људским ресурсима
и заједничке послове
176.
Помоћник секретара Службе за управљање људским
ресурсима и заједничке послове
177.
Радно место за стручне послове управљања људским
ресурсима
178.
Радно место за стручне послове противпожарне и
других видова заштите запослених
179.
Радно место за административне послове у области
људских ресурса
180.
Шеф одељења за нормативно-правне послове и
радне односе
181.
Радно место за стручне послове из области радних
односа
182.
Радно место за административне послове из области
радних односа
183.
Шеф Одељења за информатику
184.
ИТ администратор
185.
ИТ администратор за мрежу, софтвер и хардвер
186.
Радно место за административне послове у вези
набавке и одржавања службених возила
187.
Секретар Секратаријата за јавне набавке
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Помоћник секретара Секретаријата за јавне набавке
189.
Службеник за јавне набавке I
190.
Службеник за јавне набавке II
191.
Радно место за административне послове из области
јавних набавки
192.
Секретар Секретаријата за инвестиције
188.

Помоћник секретара Секретаријата за инвестиције
Радно место за припрему инвестиција, изградњу и
одржавање објеката у нискоградњи
195.
Радно место за стручне послове припреме
инвестиција,изградњу
и
одржавање
објеката
у
високоградњи
196.
Радно место за послове у области инвестиција и
одржавања објеката у области електротехнике и јавног
осветљења
197.
Радно место за послове припреме инвестиција,
изградњу, одржавање објеката у високоградњи
198.
Радно место за административне послове у области
нискоградње
199.
Шеф Одељења за опште послове у области
инвестиција и одржавања објеката
200.
Радно место за правне послове у области
инвестиција и одржавања објеката
201.
Радно место за финансијско аналитичке послове у
области инвестиција и одржавања објеката
202.
Радно место за финансијско оперативне послове у
области инвестиција и одржавања објеката
203.
Секретар Секретаријата за имовину
204.
Помоћник секретара за управљање јавном својином
205.
Радно место за стручне послове у области евиденција
и управљања имовином града
206.
Радно место припреме података за евиденцију
имовине
207.
Радно место за правне послове у области управљања
пословним простором
208.
Шеф Одељења за управно правне послове
209.
Радно место за стручне послове из области
имовинско правних послова
210.
Начелник Комуналне милиције
211.
Радно место за управно правне послове
212.
Комунални милиционар I
213.
Комунални милиционар II
214.
Комунални милиционар III
Укупно
193.
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Радна места намештеника у Градској управи града
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Панчева
Курир – достављач
Шеф Одељења за техничке и помоћне послове
Радник на обезбеђењу
Радник на одржавању
Телефониста
Портир
Возач
Курир – достављач, у Секретаријату за инвестиције
Укупно:
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Радна места службеника у Градској служби за
буџетску инспекцију
број извршилаца
- Шеф Градске службе за буџетску инспекцију
1
- Буџетски инспектор
1
Укупно:
2

•
•

1.
2.
3.

Радна места службеника у Служби интерне ревизије
Шеф Службе интерне ревизије
Интерни ревизор
Укупно:

број
извршилаца
1
0
1

Радна места постављених лица и службеника у
Градском правобранилаштву
Градски правобранилац (постављено лице)
Заменик градског правобраниоца
Радно место за административно-техничке послове
Укупно:

број
извршилаца
1
2
1
4

Радна места намештеника у Градском правобранилаштву број извршилаца
2.
Оператер – дактилограф
1
Укупно:
1

1.
2.

Радна места службеника у Стручној служби
Локалног омбудсмана града Панчева
Сарадник за оперативне послове
Радно место за административно-техничке послове
Укупно:

број
извршилаца
1
1
2

- по звањима
Звања службеника на положају, службеника и

број извршилаца
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намештеника у Градској управи
Службеник на положају- I група
Службеник на положају- II група
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
намештеник
Укупно:
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1
56
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Звања службеника и намештеника у Градској служби за
буџетску инспекцију
број извршилаца
самостални саветник
1
саветник
1
Укупно:
2
Звања службеника и намештеника у Служби интерне
ревизије
број извршилаца
самостални саветник
1
саветник
0
Укупно:
1
Звања постављених лица, службеника и намештеника у
Градском правобранилаштву
број извршилаца
Постављено лице
3
виши референт
1
намештеник
1
Укупно:
5
Звања службеника и намештеника у Стручној служби
Локалног омбудсмана града Панчева
број извршилаца
сарадник
1
виши референт
1
Укупно:
2
2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2020.
години за коју се доноси Кадровски план
Звања службеника и намештеника у Градској управи:
самостални саветник

број извршилаца
5
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саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
намештеник
Укупно:
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0
1
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0
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0
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Звања службеника и намештеника у Служби интерне
ревизије:
број извршилаца
саветник
1
Укупно:
1
Звања службеника и намештеника у Градском
правобранилаштву:
саветник
млађи саветник

број извршилаца
1
1
Укупно:
2

3) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у
Кабинету градоначелника:
Висина стручне спреме
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
средња стручна спрема

Број извршилаца
2
1
1
Укупно:
4

4) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због
повећања обима посла
Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због
повећања обима посла у Градској управи:
Висина стручне спреме
Број извршилаца
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
22
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
2
средња стручна спрема
2
Укупно:
26
У Градској управи града Панчева радни однос мирује за (4) четири службеника, који
нису приказани у постојећем броју, али су приказани у планираном броју.
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Овај кадровски план ће се објавити у Службеном листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
БРОЈ: II-04-06-3/2019-10
Тигран Киш
Панчево, 30.12.2019. године
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању
и изградњи (»Службени гласник Републике Србије»
бр.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), члана 12. Одлуке о грађевинском
земљишту града Панчева („Сл.лист града Панчева
бр.24/17 и 29/18-др.Одлуке), члана 29. став 1. Закона о
јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана
21. 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 30.12.2019. године доноси

Програма отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини
на територији града Панчева за 2020.
годину
Овим Програмом отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини града Панчева
за 2020. годину ( у даљем тексту: Програм) обухваћене
су парцеле која су предвиђене за отуђење у току
2020.године и начин отуђења грађевинског земљишта
Програм се заснива на решењима и условима
садржаним у законима, одлукама и другим прописима
којима се уређују односи у области земљишне политике
и грађења.
Отуђење или давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини ради изградње спроводи се
јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним
огласом, по тржишним условима, у складу са Законом о

планирању и изградњи (»Службени гласник Републике
Србије» бр.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) и општим актом града
Панчева којом је регулисана материја грађевинског
земљишта (Одлука о грађевинском земљишту града
Панчева „Сл.лист града Панчева бр.24/17 и 29/18др.Одлуке )
Постојеће и планиране површине јавне намене
не могу се отуђити из јавне својине.
Грађевинско земљиште у јавној својини може
се отуђити или дати у закуп, уколико је донет плански
документ на основу кога се издају локацијски услови,
односно грађевинска дозвола.
Грађевинско земљиште у јавној својини се
отуђује из јавне својине, полазећи од тржишне
вредности непокретности коју процењује надлежни
орган, кроз поступак јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, ако законом није
друкчије одређено.
Тржишну вредност грађевинског земљишта
утврђује Министарство финансија, Пореска управа,
Сектор за издвојене активности и контрола у Панчеву.
Утврђена тржишна вредност представља
почетни износ за спровођење поступка јавног
надметања.
Изузетно, град Панчево може отуђити
грађевинско земљиште по цени која је мања од тржишне
цене или отуђити грађевинско земљиште без накнаде, уз
претходно прибављену сагласност Владе, а на начин и
под условима прописаним законом и подзаконским
актима.

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ
Број
парцеле
2269/3
2269/4
2271/6
2271/7
4699/1
4700/5
1918/10

Катастарс
ка
општина
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево

1918/12

Панчево

Локација
Војвођанска
Војвођанска
Македонска
Македонска
Л.Толстоја
Л. Толстоја
Војвођански
булевар
Војвођански

Површина
а м2
3 50
3 46
2 88
2 87
5 20
3 93
14 67

Лист
непокр.

Плански
документ

11756
11756
11756
11756
11841
11841
16129

ПГР Целина 3
ПГР Целина 3
ПГР Целина 3
ПГР Целина 3
ПГР Тесла
ПГР Тесла
ПГР Целина 1

11 18 16129

ПГР Целина 1
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16097/3

Панчево

16167/4
16167/5
16167/6
16167/7
16167/9
16167/12
16167/13
3346/2

Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Старчево

ОТУЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

булевар
Вељка
Влаховића
Студеничка
Студеничка
Ст.Сремца
Ст.Сремца
Ст. Сремца
Студеничка
Студеничка
Панчев.пут

11 13 14057
6 88
6 71
4 39
4 20
4 38
7 16
7 29
6 76

ЗЕМЉИШТА

Грађевинско земљиште у јавној својини се
може отуђити или дати у закуп непосредном
погодбом у случајевима:
1) изградње објеката за потребе обављања
послова из надлежности државних органа и
организација, органа јединица територијалне аутономије
и локалне самоуправе, као и других објеката у јавној
својини;
2) исправке граница суседних катастарских
парцела;
3) формирања грађевинске парцеле у складу са
чланом 70. Законом о планирању и изградњи;
4) отуђења из члана 99. ст. 10. и 12. Закона о
планирању и изградњи, односно давања у закуп из члана
86.;
5) споразумног давања земљишта ранијем
власнику непокретности која је била предмет
експропријације, у складу са прописима о
експропријацији;
6) отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у поступку враћања одузете имовине и
обештећења у складу са посебним законом;
7) размене грађевинског земљишта.
Тржишну вредност грађевинског земљишта
утврђује Министарство финансија, Пореска управа,
Сектор за издвојене активности и контрола у Панчеву.
ДАВАЊЕ
ЗАКУП

ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА

У

Грађевинског земљишта у јавној својини може
се дати у закуп ради изградње објекта за који се издаје
привремена грађевинска дозвола у складу са чланом
147. Закона о планирању и изградњи, у случају
реализације пројекaта од значаја за Републику Србију,
као и у случајевима предвиђеним у члану 100. ст. 2. и 3.
Закона о планирању и изградњи .
Када се грађевинско земљиште даје у закуп
ради изградње објеката за које је законом предвиђено
издавање привремене грађевинске дозволе, исто се даје
у закуп непосредном погодбом по тржишним условима
на основу захтева инвеститора.

14112
14112
14112
14112
14112
14112
14112
268
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ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПгР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Старчево

Дужина трајања закупа у случају из претходног
става условљена је роком важења привремене
грађевинске дозволе сагласно одредбама члана 147.
Закона о планирању и изградњи.
Висину закупнине у случају из претходног
става утврђује судски вештак одговарајуће струке, и
иста се исплаћује једнократно, у року од 15 дана од дана
закључења уговора.
У осталим случајевима, Грађевинско земљиште
у јавној својини се даје у закуп, полазећи од тржишне
вредности непокретности, коју утврђује Министарство
финансија, Пореска управа, Сектор за издвојене
активности и контрола у Панчеву.
У случају давања концесије или поверавања
комуналне делатности у складу са посебним
законима, грађевинско земљиште се може дати у закуп
без накнаде, на временски период предвиђен уговором о
концесији, односно на временски период на који је
поверено обављање комуналне делатности.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-10
ПАНЧЕВО, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На
основу
члана
53.
Закона
о
правобранилаштву („Службени гласник РС“ број 55/14)
и члана 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 дана 30.12. 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
I
ЉИЉАНИ КЕРКЕЗ, дипл. правнику из
Панчева, престаје функција заменика Градског
правобраниоца, закључно са 31.12.2019. године, због
одласка у старосну пензију.
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II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12. 2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 39. Статута града Панчева ("Службени
лист града Панчева" број 25/15 – пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 11. Одлуке о
објављивању аката у Службеном листу града Панчева ("Службени лист општине Панчево" број 16/05
и "Службени лист града Панчева" број 13/09 и 25/09), Скупштина града Панчева, дана 30.12. 2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА
"СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ГРАДА ПАНЧЕВА"
ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Утврђује се цена услуга "Службеног листа града Панчева" за 2020. годину и то:

Ред.
број

О П И С

Једин.
мере

Износ у
динарима без
ПДВ

Напомена

1

2

3

4

5

1.

Појединачни примерак листа
по једном табаку (4 стране)

табак

2.

3.

Аконтација годишње претплате
Накнада за објављивање
аката, других текстова и
огласа јавних предузећа и
установа, као и других
корисника

41,82
11.828,94

1
страна
текста

4.
Накнада за објављивање 1 куцан
малих огласа и других мањих
ред
текстова

За текстове ко1.363,74 ји обухватају
1/2 или 1/4
стране цена се
изводи по 1
страници
27,54
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II
Саставни део овог решења је ценовник "Службеног листа града Панчева" за 2020. годину.
III
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЦЕНОВНИК
"Службеног листа града Панчева"
за 2020. годину

Ред.
број
1
1.

2.

3.

О П И С

Једин.
мере

Износ у
динарима
без ПДВ

2

3

4

Појединачни примерак листа табак
по једном табаку (4 стране)
Аконтација годишње претплате
Накнада за објављивање 1
аката, других текстова и страна
огласа јавних предузећа и текста
установа, као и других
корисника

5
41,82

11.828,94
За текстове који обухватају
1/2 или 1/4
1.363,74 стране цена се
изводи по 1
страници

4.
Накнада за објављивање 1 куцан
малих огласа и других мањих ред
текстова

Напомена

27,54
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На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07,83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18), чл.52 Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 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), члана 2.
Одлуке о образовању Комисије за планове («Сл.лист
града Панчева» број 21/10, 4/11, 15/13 и 16/19 ) 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 30. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
Утврђује се престанак мандата председнику,
заменику председника и члановима Комисије за планове
именованих Решењем о именовању Комисије за планове
број II-04-06-16/2015-18 од 18.12.2015.године, Решењем
Скупштине града Панчева о разрешењу и именовању
чланова Комисије за планове број II-04-06-3/2017-3 од
13.07.2017.године
и Решењем о разрешењу и
именовању члана Комисије за планове број II-04-063/2018-8 од 9.07.2018.године и то:
1. Јасмина Вујовић, председник;
2. Татјана Вуксан, заменик председника;
3. Јасмина Панарин-Петровић, члан;
4. Војин Крстић, члан;
5. Иван Џивџановски, члан;
6. Душанка Антонијев Стајић, члан;
7. Наташа Митрески, члан;
8. Славе Бојаџиевски, члан;
9. Др. Сања Симеунчевић Радуловић, члан.
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-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године

30. децембар 2019. године

16/19), Скупштина града Панчева на седници одржаној
дана 30. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
За председника, заменика председника
и чланове Комисије за планове именују се:
1. Јасмина Вујовић,
дипл.инж. арх., за
председника (бројеви лиценци 200150415, 300D77806,
400 I95614);
2. Татјана Вуксан, дипл.инж.саобраћаја, за
заменика председника (број лиценце 202123310)
3. Душица Черницин, дипл.грађ.арх. за члана
(бројеви лиценци 200100907, 300 Ј15310 и 381140315)
4. Ања Мојсиловић, дипл.инж.грађ, за члана,
(бројеви лиценци 314О54916 и 414Ј56515);
5. Анка Јанковић, дипл.инж.арх., за члана
(бројеви лиценци 300Е66407 и 400А50806);
6. Душанка Антонијев Стајић, дипл.инж.арх., за
члана (бројеви лиценци 300397803 и 200038203);
7. Наташа Митрески, дипл.инж.арх., за члана
(бројеви лиценци 100023413, 200080905, 300315103,
381022512);
8. Иван Тамаши, дип. просторни планер, за
члана (број лиценце 100021613);
9. Драгана Дунчић, дипл.просторни планер, за
члана (бројеви лиценци 100004103 и 201021403).
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
период од четири године.
III
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-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07,83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18), чл.52 Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 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), члана 2.
Одлуке о образовању Комисије за планове («Сл.лист
града Панчева» број 21/10, 4/11, 15/13 и 16/19 ) и чланова
39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и

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 69. тачка 7. .
Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник РС” број
15/16), чланова 14. и 31. тачка 2. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа за
превоз путника „Аутотранспорт – Панчево“ Панчево са
Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.
15/16) («Службени лист града Панчева» број 29/16) 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 дана 30.12.2019. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на
одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“ са ПО Панчево
I
Скупштина града Панчева даје претходну
сагласност на одлуку о статусној промени издвајање уз
припајање и смањењу капитала коју одлуку је донео
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
«Аутотранспорт-Панчево» са ПО Панчево на седници
одржаној дана 27.12.2019.године
II
Статусна промена издвајање уз припајање
спроводи се на основу Уговора о статусној промени
издвајање уз припајање који треба да закључе Јавно
комунално
предузеће
за
превоз
путника
„Аутотранспорт-Панчево“ са ПО Панчево, као
преносилац
и „Пантранспорт“ доо Панчево, као
стицалац.
III
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Саставни део овог решења су Нацрт уговора о
статусној промени издвајање уз припајање, Нацрт
одлуке о смањењу основног капитала, Нацрт одлуке о
измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
„Аутотранспорт – Панчево“ Панчево са Законом о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16), Нацрт
измене Статута Јавног комуналног предузећа за превоз
путника „Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево и
сагласност Скупштине града Панчева да се не
сачињавају финансијски извештаји.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

НАЦРТ УГОВОРА О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ

- ИЗДВАЈАЊЕ УЗ ПРИПАЈАЊЕ Закључен у Панчеву, дана _____________. између:
Јавног комуналног предузећа за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ са ПО
Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 33, Панчево, матични број: 08006148,
ПИБ: 101047445, кога заступа законски заступник Бојан Бојанић, в.д. директора
(“Друштво преносилац” или “Преносилац”) и
Привредног друштва “ПАНТРАНСПОРТ” доо Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 33, из
Панчева, матични број: 21543144, ПИБ: 111803180, кога заступа законски заступник Радомир
Видојевић, директор (“Друштво стицалац” или “Стицалац”)

Друштво стицалац и Друштвo преносилац су у даљем тексту заједнички названи
“Уговорне стране” или појединачно “Уговорна страна”.
Уговорне стране су се сагласиле како следи:
Члан 1.
Дефиниције и тумачења
У овом Уговору, уколико контекст другачије не налаже, термини написани великим
почетним словом ће имати следећа значења:
•

АПР – значи Регистар привредних друштава Агенције за привредне регистре
Републике Србије;
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•

Издвајање уз припајање (Статусна промена) – има значење дато том термину
у члану 3. овог Уговора;

•

Уговор – значи овај уговор о издвајању уз припајање са свим изменама и
допунама, укључујући и његове прилоге;

•

Закон – значи Закон о привредним друштвима Републике Србије ("Сл. гласник
РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018).
Члан 2.
Основни подаци о Уговорним странама

Друштво преносилац





Јавно комунално предузеће за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“
са ПО Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 33, Панчево, матични број:
08006148, ПИБ: 101047445, кога заступа законски заступник Бојан Бојанић, в.д.
директора, шифра делатности: 4931 - Градски и приградски копнени превоз
путника, основано дана 20.12.1989. године на неодређено време.
Град Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4,
26000 Панчево, матични број:
08331537, једини члан Друштва преносиоца, са 100 % удела у Друштву
преносиоцу.
Регистровани основни капитал (уписан и уплаћен) Друштва преносиоца
износи: уписани новчани капитал 1.000,00 динара и уплаћени новчани капитал
1.000,00 динара (уплаћен дана 23.05.2013. године).

и
Друштво стицалац
- Привредно друштво “ПАНТРАНСПОРТ” доо Панчево, ул. Војводе
Радомира Путника бр. 33, из Панчева, матични број: 21543144, ПИБ: 111803180,
шифра делатности: 4931- - Градски и приградски копнени превоз путника,
основано дана 26.12.2019. године, на неодређено време.
- Члан/ови Друштва стицаоца су: Град Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26100
Панчево, са уделом од 3% у Друштву стицаоцу, Предузеће за унутрашњу и
спољну трговину „Dumeco“ д.о.о. Беогрда (Земун), Аутопут за Нови Сад 47,
Београд, Земун, матични број: 17173600, ПИБ: 100204175 са уделом од 32,3333
% у Друштву стицаоцу, Друштво за саобраћај, туризам и трговину „Транс-Југ“
д.о.о. Обреновац, ул. Војводе Мишића 45/2, Обреновац, матични број:
06894151, ПИБ: 101934742 са уделом од 32,3333 % и Привредно друштво „Сага
Транс“ д.о.о. Лештане, ул. Плантажа 2, Београд, Гроцка, Лештане, матични
број: 20145978, ПИБ: 104322414 са уделом од 32,3333%.
- Регистровани основни капитал (уписан и уплаћен) Друштва стицаоца износи:
уписани новчани капитал од 100.000,00 динара.
Члан 3.
Предмет Уговора
Предмет овог Уговора је статусна промена Издвајања уз припајања и то издвајањем
дела имовине Друштва преносиоца и припајањем издвојеног дела Друштву
стицаоцу, и то тако што Друштво преносилац преноси издвојени део имовине на
Друштво стицаоца.
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Друштво преносилац преноси на Друштво стицаоца део свог уписаног и
уплаћеног новчаног капитала у износу од 50,00 РСД (словима: педесетдинара).
Друштво преносилац преноси и део имовине и обавеза, како је ближе описано у
члану 8. овог Уговора.
Друштво преносилац наставља са постојањем и пословањем под истим пословним
именом, седиштем и претежном делатношћу, уз спровођење промене смањења
основног капитала, у складу са новим оснивачким актом.
Друштво стицалац наставља са постојањем и пословањем под истим пословним
именом, седиштем и претежном делатноћу, уз спровођење промене повећања
основног капитала.
Члан 4.
Претпоставке за спровођење Издвајања уз припајање
Уговорне стране сагласно констатују да су испуњене претпоставке за спровођење
Статусне промене и то:
-

-

да је нацрт Уговора сачињен дана ______________. године;
да ће нацрт овог Уговора бити објављен у трајању од 60 дана од дана
одржавања седница скупштине обе Уговорне стране на којима ће се донети
све потребне одлуке (одлука о изменама и допунама оснивачог акта, одлука
скупштине којом се одобрава Статусна промена) и приступити овери овог
Уговора;
да су скупштине Уговорних страна, на којима ће учествовати сви чланови –
за Друштво преносиоца – Град Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000
Панчево, а за Друштво стицаоца - Предузеће за унутрашњу и спољну
трговину „“Dumeco“ д.о.о. Беогрда (Земун), Аутопут за Нови Сад 47, Београд,
Земун, матични број: 17173600, ПИБ: 100204175 са уделом од 32,3333 % у
Друштву стицаоцу, Друштво за саобраћај, туризам и трговину „Транс-Југ“
д.о.о. Обреновац, ул. Војводе Мишића 45/2, Обреновац, матични број:
06894151, ПИБ: 101934742 са уделом од 32,3333 % и Привредно друштво
„Сага Транс“ д.о.о. Лештане, ул. Плантажа 2, Београд, Гроцка, Лештане,
матични број: 20145978, ПИБ: 104322414 са уделом од 32,3333 % и Град
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26101 Панчево, са уделом од 3 % у
Друштву стицаоца (у даљем тексту: „Чланови“ или „Члан“), једногласно
донеле одлуке да се за потребе спровођења Статусне промене у складу са
овим Уговором не сачињавају и не разматрају:
•
•

•
-

финансијски извештаји са мишљењем ревизора;
извештаји и мишљење ревизора о извршеној ревизији Статусне промене,
те да ће, по потреби, и законски заступници Уговорних страна дати
писмене изјаве да су Чланови Уговорних страна сагласни да се не
сачињавају финансијски извештаји са мишљењем ревизора;
извештаји директора о Статусној промени;

да су скупштине Уговорних страна, на којима ће учествовати сви Чланови,
једногласно донеле одлуке да се Статусном променом не изврши замена удела
у другачијој сразмери од оне прописане 483, став 2 Закона, односно да ће сви
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чланови Друштва стицаоца имати исти поценат удела као и пре спровођења
статусне промене 151. Закона о привредним друштвима;
да су скупштине Уговорних страна, на којима ће учествовати сви Чланови,
једногласно донеле одлуке да запослени у Друштву преносиоцу не
настављају радни однос у Друштву стицаоцу;
да су повериоци Друштва преносиоца на законом прописан начин и у
прописаном року обавештени о планираној статусној промени;
да су скупштине Уговорних страна, на којима ће учествовати сви Чланови,
једногласно донеле одлуке да се Статусна промена има спровести у свему у
складу са условима предвиђеним овим Уговором;
да је урађен план издвајања и план припајања који садрже динамику
реализације издвајања и припајања, односно вредност удела, ефекте
издвајања и припајања у осносу на различите категорије лица (чланове,
запослене, повериоце и др.).
Члан 5.
Обезбеђење публицитета и обавештавање поверилаца

Нацрт овог Уговора достављен је АПР-у ради објављивања на његовој интернет
страници.
Нацрт овог Уговора биће објављен у трајању од 60 дана до дана одржавања седница
скупштине Уговорних страна на којима ће бити донете све потребне одлуке, а након
тога ће се приступити овери овог Уговора код јавног бележника.
Уговорне стране су сагласне да ће нацрт овог Уговора бити објављен неприкидно
најмање 60 дана од дана достављања истог АПР-у, те да ће приступ нацрту овог
Уговора бити омогућен свим заинтересованим лицима без обавезе идентификације и
без плаћања накнаде, на самом сајту АПР-а.
Имајући у виду да су скупштине Уговорних страна једногласно, уз присуство свих
Чланова, донеле одлуку о спровођењу Статусне промене и усвајању нацрта овог
Уговора, Чланови су лично упознати и извршили су увид у сва документа и акте о
спровођењу Статусне промене, а упознати су и о времену и месту где се накнадно
може извршити увид у документе о Статусној промени.
Уговорне стране сагласно констатују да се објављивањем нацрта овог Уговора на сајту
АПР-а има сматрати да су повериоци друштва обавештени о статусној промени.
Друштво преносилац, односно оснивач Друтва преносиоца, обавезује се да поступа у
складу са чланом 509. Закона о привредним друштвима у односу на све повериоце
Друштва преносиоца.
Члан 6.
Основни капитал Уговорних страна и паритет размене
Друштво преносилац је једночлано привредно друштво, са следећим основним
капиталом:
-

Град Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4,
26000 Панчево, матични број:
08331537, ПИБ: 101049012 ,једини члан Друштва преносиоца, са 100 % удела у
Друштву преносиоцу, са регистрованим основним капиталом (уписан и
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уплаћен) и то: уписан и уплаћен новчани капитал у износу од 1.000,00 динара
(уплаћен дана 23.05.2013. године).
Укупан основни капитал Друштва преносиоца износи 1.000,00 РСД уписаног и
уплаћеног новчаног капитала. Друштво преносилац нема уписан и унет неновчани
капитал.
Друштво стицалац је четворочлано привредно друштво, са следећим основним
капиталом:
-

-

-

-

Град Панчево, Трг Краља Петра I, бр. 2-4, Панчево, матични број: 08331537,
ПИБ: 101049012, са 3 % удела у основном капиталу Друштва стицаоца, који се
састоји од уписаног и уплаћеног новчаног капитала у износу од 3.000,00 РСД;
Предузеће за унутрашњу и спољну трговину „Dumeco“ д.о.о. Беогрда (Земун),
Аутопут за Нови Сад 47, Београд, Земун, матични број: 17173600, ПИБ:
100204175 са 32,3333 % удела у основном капиталу Друштва стицаоца, који се
састоји од уписаног новчаног капитала у износу од 32.333,33 РСД,
Друштво за саобраћај, туризам и трговину „Транс-Југ“ д.о.о. Обреновац, ул.
Војводе Мишића 45/2, Обреновац, матични број: 06894151, ПИБ: 101934742 са
32,3333 % удела у основном капиталу Друштва стицаоца, који се састоји од
уписаног новчаног капитала у износу од 32.333,33 РСД,
Привредно друштво „Сага Транс“ д.о.о. Лештане, ул. Плантажа 2, Београд,
Гроцка, Лештане, матични број: 20145978, ПИБ: 104322414 са 32,3333 % удела
у основном капиталу Друштва стицаоца, који се састоји од уписаног новчаног
капитала у износу од 32.333,33 РСД.

Укупан основни капитал Друштва стицаоца износи 100.000,00 РСД уписаног новчаног
капитала. Друштво стицалац нема уписан и унет неновчани капитал.
Друштво преносилац преноси на Друштво стицаоца 50,00 РСД уписаног и
уплаћеног новчаног капитала.
Новчани капитал Друштва стицаоца биће повећан након спровођења Статусне
промене и то тако да укупно износи 100.050,00 РСД (словима:
стотинухиљадапедесетдинара), по извршеном преносу дела новчаног капитала
Друштва преносиоца.
Уговорне стране сагласно констатују да извршеном Статусном променом, Друштво
стицалац остаје четворочлано друштво са следећом структуром власништва,
сразмером удела и износима основног капитала по Члановима:
-

-

-

Град Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, матични број:
08331537, ПИБ: 101049012 са 3 % удела у основном капиталу Друштва
стицаоца, који се састоји од уписаног новчаног капитала у износу од 3.050,00
РСД и 50,00 РСД уплаћеног новачног капитала на дан __.__.____. године.
Предузеће за унутрашњу и спољну трговину „Dumeco“ д.о.о. Беогрда
(Земун), Аутопут за Нови Сад 47, Београд, Земун, матични број: 17173600,
ПИБ: 100204175 са 32,3333 % удела у основном капиталу Друштва стицаоца,
који се састоји од уписаног новчаног капитала у износу од 32.333,33 РСД
Друштво за саобраћај, туризам и трговину „Транс-Југ“ д.о.о. Обреновац,
ул. Војводе Мишића 45/2, Обреновац, матични број: 06894151, ПИБ: 101934742
са 32,3333 % удела у основном капиталу Друштва стицаоца, који се састоји од
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уписаног новчаног капитала у износу од 32.333,33 РСД
Привредно друштво „Сага Транс“ д.о.о. Лештане, ул. Плантажа 2, Београд,
Гроцка, Лештане, матични број: 20145978, ПИБ: 104322414 са 32,3333 % удела
у основном капиталу Друштва стицаоца, који се састоји од уписаног новчаног
капитала у износу од 32.333,33 РСД.

Новчани капитал Друштва преносиоца биће смањен након спровођења Статусне
промене
и то тако да укупно
износи
950,00 РСД
(словима:
деветстотинапедесетдинара), по извршеном преносу дела новчаног капитала на
Друштво стицаоца.
Уговорне стране сагласно констатују да извршеном Статусном променом, Друштво
преносилац наставља да постоји као једночлано друштво са следећом сразмером удела
и износом основног капитала Члана:
-

Град Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, матични број:
08331537, ПИБ: 101049012 са 100% удела у основном капиталу Друштва
преносиоца, који се састоји од уписаног и уплаћеног новчаног капитала у
износу од 950,00 РСД.

Члан 7.
Циљ и услови припајања
Уговорне стране сагласно констатују да су се споразумеле да извршe Статусну
промену ради реализације уговорних обавеза предвиђених Уговором о концесији за
јавну услугу поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника на
територији Града Панчева и изградње нове аутобуске станице, који је закључен дана
27.11.2019. године између Града Панчева, као наручиоца и Чланова Друштва стицаоца,
као понуђача представљених у оквирима Уговора о конзорцијуму од 01.10.2019.
године, све у складу са конкурсном документацијом бр. XI-13-404-147/2019 од
26.09.2019. године.
Последица издвајања уз припајање је, са једне стране, преношење дела имовине, са
пратећим правима и обавезама са Друштва преносиоца на Друштво стицаоца, чиме
Друштво преносилац наставља да послује уз смањење основног капитала и смањење
дела имовине, односно права и обавеза, док са друге стране Друштво стицалац
наставаља да послује уз повећање основног капиталаи уз преузимање издвојеног дела
имовине, са пратећим правима и обавезама Друштва преносиоца.
Члан 8.
Имовина и обавезе које се Статусном променом преносе на Друштво стицаоца
Друштво преносилац преноси на Друштво стицаоца следеће међумесне аутобуске
линије, са роком важења према издатим дозволама, како следи:
1. ПАНЧЕВО АС-ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ-БЕОГРАД Дунав станица
регистарски број реда вожње 65214/17/001, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 04:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
2. 05:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
3. 05:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
4. 05:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
5. 06:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
6. 06:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
7. 06:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
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8. 06:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
9. 05:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
10.05:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
11.05:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
12.06:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
13.06:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
14.06:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
15.06:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
16.07:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
2. ПАНЧЕВО АС-ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ-БЕОГРАД Дунав станица
регистарски број реда вожње 65214/17/002, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 07:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
2. 07:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
3. 07:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
4. 08:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
5. 09:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
6. 09:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
7. 10:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
8. 10:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
9. 07:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
10.07:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
11.07:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
12.08:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
13.08:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
14.08:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
15.09:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
16.09:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
3. ПАНЧЕВО АС-ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ-БЕОГРАД Дунав станица
регистарски број реда вожње 65214/17/003, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 11:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
2. 11:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
3. 12:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
4. 12:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
5. 12:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
6. 12:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
7. 13:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
8. 13:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
9. 10:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
10.10:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
11.11:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
12.11:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
13.12:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
14.12:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
15.12:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
16.13:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
4. ПАНЧЕВО АС-ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ-БЕОГРАД Дунав станица
регистарски број реда вожње 65214/17/004, датум овере 09.08.2017.

Страна 41- Број 41

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

30. децембар 2019. године

-поласци под редним бројевима :
1. 13:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
2. 13:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
3. 14:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
4. 14:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
5. 14:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
6. 14:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
7. 15:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
8. 15:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
9. 13:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
10.13:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
11.13:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
12.14:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
13.14:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
14.14:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
15.15:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
16.15:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
5. ПАНЧЕВО АС-ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ-БЕОГРАД Дунав станица
регистарски број реда вожње 65214/17/005, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 15:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
2. 15:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
3. 16:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
4. 16:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
5. 17:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
6. 17:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
7. 18:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
8. 18:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
9. 15:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
10.15:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
11.16:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
12.16:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
13.16:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
14.17:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
15.17:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
16.18:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
6. ПАНЧЕВО АС-ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ-БЕОГРАД Дунав станица
регистарски број реда вожње 65214/17/006, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 19:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
2. 19:30 ( режим обављања превоза : радни дан)
3. 20:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
4. 20:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
5. 21:00 ( режим обављања превоза : радни дан)
6. 21:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
7. 22:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
8. 18:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
9. 19:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
10.19:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
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11.20:00 ( режим обављања превоза : радни дан)
12.20:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
13.21:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
14.21:30 ( режим обављања превоза : радни дан)
15.22:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
16.23:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
7. ПАНЧЕВО АС-ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ-БЕОГРАД АС (Железничка 4)
регистарски број реда вожње 65214/17/007, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 06:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
2. 07:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
3. 07:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
4. 08:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
5. 08:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
6. 08:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
7. 09:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
8. 09:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
9. 10:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
10.10:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
11.10:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
12.11:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
13.11:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
14.11:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
15.12:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
16.13:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
17.14:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
8. ПАНЧЕВО АС-ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ-БЕОГРАД АС (Железничка 4)
регистарски број реда вожње 65214/17/008, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 15:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
2. 16:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
3. 16:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
4. 16:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
5. 17:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
6. 17:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
7. 17:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
8. 18:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
9. 18:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
10.18:45 ( режим обављања превоза : радни дан)
11.19:15 ( режим обављања превоза : радни дан)
12.19:30 ( режим обављања превоза : субота, недеља и празник)
13.21:00 ( режим обављања превоза : субота, недеља и празник)
14.21:45 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
15.22:45 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
16.23:15 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
9. ПАНЧЕВО АС-СТАРИ ТАМИШ-МРАМОРАК ОК.
регистарски број реда вожње 65214/17/011, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 11:50 ( режим обављања превоза : радни дан)
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2. 12:40 ( режим обављања превоза : радни дан)
10.ПАНЧЕВО АС-СТАРИ ТАМИШ-МРАМОРАК 2
регистарски број реда вожње 65214/17/012, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 00:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
2. 23:10 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
11.ПАНЧЕВО АС-ДЕВОЈАЧКИ БУНАР
регистарски број реда вожње 65214/17/013, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 07:30 ( режим обављања превоза : суботом, недељом и празником)
2. 18:00( режим обављања превоза : петком, суботом, недељом и празником)
3. 08:30( режим обављања превоза : суботом, недељом и празником)
4. 19:00( режим обављања превоза : петком, суботом, недељом и празником)
Напомена : режим обављања превоза од 01.05.-30.09. текуће године
12.БЕОГРАД ДУНАВ СТАНИЦА-ПАНЧЕВО АС-САМОШ ЦЕНТАР
регистарски број реда вожње 65214/17/014, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 14:45 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
2. 06:15 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
13. ПАНЧЕВО АС-КОВАЧИЦА ЦЕНТАР-САМОШ ЦЕНТАР
регистарски број реда вожње 65214/17/015, датум овере 09.08.2017.
-полазак под редним бројем :
1. 13:20 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
14. ПАДИНА ЦЕНТАР-ПАНЧЕВО АС-БЕОГРАД АС (Железничка 4)
регистарски број реда вожње 65214/17/016, датум овере 09.08.2017.
-полазак под редним бројем :
1. 05:50 ( режим обављања превоза : радни дан)
15.ПАНЧЕВО АС-ДЕБЕЉАЧА ЦЕНТАР-КОВАЧИЦА ЦЕНТАР
регистарски број реда вожње 65214/17/018, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 12:15 ( режим обављања превоза : радним даном у време рада школа)
2. 14:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
16.ПАНЧЕВО АС-ЦРЕПАЈА ЦЕНТАР-КОВАЧИЦА ЦЕНТАР
регистарски број реда вожње 65214/17/019, датум овере 09.08.2017.
-полазак под редним бројем :
1. 13:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
17.ДЕБЕЉАЧА ОКР.-ПАНЧЕВО АС-БАОГРАД АС (Железничка 4)
регистарски број реда вожње 65214/17/020, датум овере 09.08.2017.
-полазак под редним бројем :
1. 05:50 ( режим обављања превоза : радни дан)
18.ПАНЧЕВО АС-ЦРЕПАЈА ЦЕНТАР-ЦРЕПАЈА 2
регистарски број реда вожње 65214/17/021, датум овере 09.08.2017.
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-поласци под редним бројевима :
1. 22:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
2. 03:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
19.ПАНЧЕВО АС-ЦИГЛАНА-ЦРЕПАЈА 2
регистарски број реда вожње 65214/17/022, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 19:30 ( режим обављања превоза : радни дан у време рада школа)
2. 20:00 ( режим обављања превоза : радни дан у време рада школа)
20.ПАНЧЕВО АС-ФАБРИКА СКРОБА-ЦРЕПАЈА ЦЕНТАР
регистарски број реда вожње 65214/17/023, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима :
1. 00:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
2. 23:10 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
21.ПАНЧЕВО АС-СЕФКЕРИН ЦЕНТАР-ОПОВО АС
регистарски број реда вожње 65214/17/024, датум овере 09.08.2017.
--поласци под редним бројевима:
1. 10:00 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
2. 10:50 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
22. ПАНЧЕВО АС-СЕФКЕРИН ЦЕНТАР-ОПОВО АС
регистарски број реда вожње 65214/17/025, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 00:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
2. 23:10 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
23.ПАНЧЕВО АС-СЕФКЕРИН ЦЕНТАР-ОПОВО АС
регистарски број реда вожње 65214/17/026, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 03:40 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
2. 05:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
3. 05:40 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
4. 06:30 ( режим обављања превоза : радни дан, недеља и празник)
5. 09:00 ( режим обављања превоза : субота)
6. 10:00 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
7. 11:00 ( режим обављања превоза : радни дан)
8. 03:00 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
9. 04:30 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
10.05:50 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
11.06:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
12.07:20 ( режим обављања превоза : радни дан, недеља и празник)
13.09:50 ( режим обављања превоза : субота)
24.ПАНЧЕВО АС-СЕФКЕРИН ЦЕНТАР-ОПОВО АС
регистарски број реда вожње 65214/17/027, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 11:45 ( режим обављања превоза : субота, недеља и празник)
2. 13:30 ( режим обављања превоза : радни дан)
3. 14:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
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4. 15:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
5. 17:00 ( режим обављања превоза : радни дан)
6. 19:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
7. 22:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
8. 12:00 ( режим обављања превоза : радни дан)
9. 12:35 ( режим обављања превоза : субота, недеља и празник)
10.14:20 ( режим обављања превоза : радни дан)
11.15:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
12.16:20 ( режим обављања превоза : радни дан, субота)
13.17:50 ( режим обављања превоза : радни дан)
14.20:30 ( режим обављања превоза : радни дан, субота, недеља и празник)
25.ПАНЧЕВО АС-ЦРЕПАЈА 2-ДЕБЕЉАЧА ЦЕНТАР
регистарски број реда вожње 65214/17/028, датум овере 09.08.2017.
-полазак под редним бројем :
1. 05:10 ( режим обављања превоза : радни дан)
26.КОВАЧИЦА ЦЕНТАР-ДЕБЕЉАЧА ЦЕНТАР-ПАНЧЕВО АС
регистарски број реда вожње 65214/17/029, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 10:30 ( режим обављања превоза : недељом и празником )
2. 14:05 ( режим обављања превоза : радним даном у време рада школа)
27.ПАНЧЕВО АС-ДЕБЕЉАЧА ЦЕНТАР-КОВАЧИЦА ЦЕНТАР
регистарски број реда вожње 65214/17/030, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 09:30 ( режим обављања превоза : недељом и празником )
2. 20:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
28.КОВАЧИЦА ЦЕНТАР-ЦРЕПАЈА ЦЕНТАР-ПАНЧЕВО АС
регистарски број реда вожње 65214/17/031, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 11:45 ( режим обављања превоза : радним даном у време рада школа)
2. 13:15 ( режим обављања превоза : радним даном)
3. 15:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
4. 21:25 ( режим обављања превоза : радним даном)
29.ПАДИНА 2-ДЕБЕЉАЧА ЦЕНТАР-ПАНЧЕВО АС
регистарски број реда вожње 65214/17/032, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 16:25 ( режим обављања превоза : субота, недеља и празник)
2. 18:25 ( режим обављања превоза : субота, недеља и празник)
30.ПАНЧЕВО АС-ЦРЕПАЈА ЦЕНТАР-КОВАЧИЦА ЦЕНТАР
регистарски број реда вожње 65214/17/033, датум овере 09.08.2017.
-полазак под редним бројем:
1. 11:00 ( режим обављања превоза : радним даном у време рада школа)
31. ПАНЧЕВО АС-ЦРЕПАЈА ЦЕНТАР-ПАДИНА 2
регистарски број реда вожње 65214/17/034, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 04:30 ( режим обављања превоза : суботом)

Страна 46- Број 41

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

30. децембар 2019. године

2. 05:20 ( режим обављања превоза : радним даном)
32.ПАНЧЕВО АС-ДЕБЕЉАЧА ЦЕНТАР-ПАДИНА 2
регистарски број реда вожње 65214/17/035, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 15:15 ( режим обављања превоза : субота, недеља и празник)
2. 17:15 ( режим обављања превоза : субота, недеља и празник)
33.ПАНЧЕВО АС-ДЕБЕЉАЧА ЦЕНТАР-САМОШ ЦЕНТАР
регистарски број реда вожње 65214/17/036, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 05:05 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
2. 06:20 ( режим обављања превоза : радним даном, недеља и празник)
3. 09:15 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
4. 11:00 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
5. 17:15 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
6. 19:30 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
7. 22:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
34.САМОШ ЦЕНТАР-ДЕБЕЉАЧА ЦЕНТАР-ПАНЧЕВО АС
регистарски број реда вожње 65214/17/037, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 04:15 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
2. 06:15 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
3. 07:40 ( режим обављања превоза : радним даном, недеља и празник)
4. 10:45 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
5. 12:25 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
6. 14:40 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
7. 16:25 ( режим обављања превоза : радним даном)
8. 18:35 ( режим обављања превоза : радним даном)
9. 20:55 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
35.ПАНЧЕВО АС-ДОЛОВО ЦЕНТАР-МРАМОРАК 2
регистарски број реда вожње 65214/17/038, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 03:50 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
2. 04:50 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
3. 05:50 ( режим обављања превоза : радним даном)
4. 07:50 ( режим обављања превоза : радним даном)
5. 10:50 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
6. 14:10 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
7. 03:00 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
8. 04:40 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
9. 05:40 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
10.06:40 ( режим обављања превоза : радним даном)
11.08:40 ( режим обављања превоза : радним даном)
12.11:40 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
36.ПАНЧЕВО АС-ДОЛОВО ЦЕНТАР-МРАМОРАК 2
регистарски број реда вожње 65214/17/039, датум овере 09.08.2017.
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-поласци под редним бројевима:
1. 15:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
2. 17:10 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
3. 19:10 ( режим обављања превоза : радним даном)
4. 20:10 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
5. 22:30 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
6. 15:00 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
7. 16:20 ( режим обављања превоза : радним даном)
8. 18:00 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
9. 20:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
10.21:00 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
37.ПАНЧЕВО АС-ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ-БЕОГРАД АС (Железничка 4)
регистарски број реда вожње 65214/17/040, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 12:15 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
2. 12:45 ( режим обављања превоза : радним даном)
3. 13:00 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
4. 13:30 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
5. 14:05 ( режим обављања превоза : радним даном)
6. 14:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
7. 15:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
8. 15:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
9. 19:00 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
10.22:00 (режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
38.БЕОГРАД АС (Железничка 4) – ДУНАВ СТАНИЦА-ПАНЧЕВО АС
регистарски број реда вожње 65214/17/041, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 06:25 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
2. 07:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
3. 07:15 ( режим обављања превоза : радним даном)
4. 07:30 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
5. 08:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
6. 08:15 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
7. 08:25 ( режим обављања превоза : радним даном)
8. 08:55 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
9. 09:05 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
10.09:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
11.13:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
39.ПАНЧЕВО АС-ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ-БЕОГРАД АС (Железничка 4)
регистарски број реда вожње 65214/17/042, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 05:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
2. 05:30 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
3. 05:45 ( режим обављања превоза : радним даном)
4. 06:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
5. 06:15 ( режим обављања превоза : радним даном)
6. 06:30 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
7. 06:45 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
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8. 07:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
9. 07:15 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
10.07:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
11.08:00 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
12.08:15 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
13.08:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
40.БЕОГРАД АС (Железничка 4) – ДУНАВ СТАНИЦА-ПАНЧЕВО АС
регистарски број реда вожње 65214/17/043, датум овере 09.08.2017.
-поласци под редним бројевима:
1. 13:45 ( режим обављања превоза : радним даном)
2. 14:00 ( режим обављања превоза : радним даном, субота)
3. 14:35 ( режим обављања превоза : радним даном)
4. 15:05 ( режим обављања превоза : радним даном)
5. 15:25 ( режим обављања превоза : радним даном)
6. 16:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
7. 16:25 ( режим обављања превоза : радним даном)
8. 19:55 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
9. 22:45 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
10.23:30 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
11.00:00 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
41.ПАДИНА ЦЕНТАР-ПАНЧЕВО АС-БЕОГРАД АС (Железничка 4)
регистарски број реда вожње 65214/17/044, датум овере 09.08.2017.
-полазак под редним бројем:
1. 06:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
42.ПАНЧЕВО АС-ЦРЕПАЈА ЦЕНТАР-ПАДИНА ЦЕНТАР
регистарски број реда вожње 65214/17/045, датум овере 09.08.2017.
-полазак под редним бројем:
1. 04.50 ( режим обављања превоза : радним даном)
43. БЕОГРАД АС – ДУНАВ СТАНИЦА-ПАНЧЕВО АС
регистарски број реда вожње 64304/19/001, датум овере 31.07.2019.
-поласци под редним бројевима:
1. 06:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
2. 07:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
3. 08:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
4. 08:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
5. 09:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
6. 10:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
7. 10:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
8. 11:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
9. 11:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
10.11:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
11.12:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
12.12:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
13.13:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
14.14:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
15.15:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
16.16:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
17.17:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
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44.БЕОГРАД АС – ДУНАВ СТАНИЦА-ПАНЧЕВО АС
регистарски број реда вожње 64304/19/002, датум овере 31.07.2019.
-поласци под редним бројевима:
1. 17:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
2. 18:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
3. 18:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
4. 18:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
5. 19:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
6. 19:15 ( режим обављања превоза : недеља и празник)
7. 19:30 ( режим обављања превоза : радним даном)
8. 20:00 ( режим обављања превоза : радним даном)
9. 20:15 ( режим обављања превоза : субота, недеља и празник)
10.21:45 ( режим обављања превоза : субота, недеља и празник)
11.22:20 ( режим обављања превоза : радним даном, субота, недеља и празник)
Укупна вредност имовине и обавеза Друштва преносиоца на аутобуским линијама
наведеним у овом члану Уговора износи:
- Имовина – 300.000,00 динара;
- Обавезе – 300.000,00 динара;
Уговорне стране су сагласне да се пренос права и обавеза из имовине Друштва
преносиоца у имовину Друштва стицаоца има извршити непосредно предајом
регистрованих аутобуских линија са редом вожње, ближе описане у претходним
ставовима овог члана.
Члан 9.
Права поверилаца Уговорних страна
Уговорне стране сагласно констатују да се имовином Уговорних страна након
спровођења Статусне промене управља самостално и одвојено.
Повериоци Друштва преносиоца имају право да захтевају додатно обезбеђење
испуњења обавеза које Друштво преносилац има према њима ако њихова потраживања
нису довољно обезбеђена у смислу Закона.
Уговорне стране констатују да је другим повериоцима на други начин дата гаранција
да ће њихово потраживање бити намирено, сходно члану 509. Закона о привредним
друштвима, односно да Статусна промена неће угрозити шансе за намирење њихових
потраживања.
Члан 10.
Запослени
Запослени код Друштва преносиоца остају у радном односу код Друштва преносиоца и
након спровођења Статусне промене у АПР-у.
Члан 11.
Чланови, њихов положај и права
Уговорне стране сагласно констатују да нема Чланова који су имаоци посебних права.
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Сви Чланови Уговорних страна имају право на добит у друштву чији су чланови, која
је стечена и распоређена одлуком скупштине друштва, али није исплаћена пре
спровођења Статусне промене у складу са правилима о расподели добити важећим код
сваке од Уговорних страна пре спровођења Статусне промене. Ову добит исплаћује
оно друштво чија је скупштина донела одлуку о исплати добити, а добит се исплаћује
члану који је имао статус члана пре спровођења Статусне промене, односно њеног
уписа у АПР.
Члан 12.
Органи управљања Друштва стицаоца и Друштва преносиоца
Статусна промена неће утицати на органе управљања и њихов састав код Друштва
преносиоца.
Статусна промена неће утицати на органе управљања и њихов састав код Друштва
стицаоца.
Члан 13.
Датуми од значаја за спровођење Статусне промене
Као дан Издвајања уз припајање сматраће се дан регистрације Статусне промене пред
АПР -ом. На тај дан имовина, права и обавезе Друштва преносиоца обухваћена планом
Издвајања уз припајање прелазе на Друштво стицаоца.
Права која се стичу уписом у регистар, Друштво стицалац стиче даном Издвајања уз
припајање, у складу са ставом 1. овог члана, али ако је неопходан упис промене у
одговарајући регистар, према трећим лицима, стицање права и обавеза, односно
Статусна промена производи правно дејство од када промена буде уписана у регистар.
Датум преласка права и обавеза који је утврђен у претходним ставовима овог члана не
утиче на обавезу одвојеног управљања имовином Уговорних страна и одвојеног
исказивања резултата пословања.
Члан 14.
Последице Статусне промене
1. Уговорне стране сагласно констатују да:
- Статусна промена не доводи до промене странака у судским и другим
поступцима пред надлежним државним органима, како у односу на Друштво
преносиоца, тако и у односу на Друштво стицаоца;
- када скупштине Друштва преносиоца и Друштва стицаоца буду усвојиле овај
Уговор, истовремено ће донети и одлуку о изменама и допунама оснивачког
акта Друштва преносиоца и Друштва стицаоца, као и одлуку којим ће се
утврдити смањење основног капитала Друштва преносиоца услед спровођења
Статусне промене, односно повећања основног капитала Друштва стицаоца
услед спровођења Статусне промене. Предлог Одлуке о изменама и допунама
оснивачког акта Друштва преносиоца и Предлог Одлуке о изменама и допунама
оснивачког акта Друштва стицаоца, саставни је део овог Уговора.
Члан 15.
Ступање Уговора на снагу и правно дејство
Уговор ступа на снагу даном овере овог Уговора пред јавним бележником.
Уговор производи правно дејство даном регистрације Статусне промене пред АПР-ом.
Члан 16.
Прилози
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Саставни део овог Уговора чине и следећи прилози:
- Прилог 1. - Предлог одлука скупштина друштава о Статусној промени
- Прилог 2.- Деобни биланс Друштва преносиоца
- Прилог 3.- Изјаве Чланова Уговорних страна да су сагласни да не сачињавају
извештаји из члана 490, став 1, тачка 2, 3 и 4 Закона
- Прилог 4. - Предлог изнема и допуна оснивачких аката Уговорних страна
Члан 17.
Завршне одредбе
Измене и допуне Уговора чиниће саставни део Уговора и вршиће се у облику анекса у
писаној форми, који ће бити оверени од стране јавног бележника.
На овај Уговор примењују се прописи Републике Србије.
Овај Уговор је закључен у 6 примерака, од којих 1 задржава јавни бележник, 1
примерак ће бити достављен АПР-у, а Уговорне стране задржавају по 2 примерка.
ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ
____________________
Бојан Бојанић, директор

ДРУШТВО СТИЦАЛАЦ
____________________
Радомир Видојевић, директор

На основу члана 147.,486., 489 и 498. став 1. тачка 3 и став 4. тачка 3. Закона о
привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон,
5/2015 и 44/2018 и 95/2018) (у даљем тексту: „Закон“), одредаба чланова 14, 42 и 43
Одлуке о усклађивању одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа за
превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево са Законом о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“ бр. 15/16) („Службени лист града Панчева“ број 29/16) и чланом 20
Статута Јавног комуналног предузећа за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ СА
ПО Панчево („Службени лист града Панчева“ број 39/16), Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ са ПО
Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 33, Панчево, матични број: 08006148,
ПИБ: 101047445 (у даљем тексту: Друштво), дана __________доноси следећу:

ОДЛУКУ
О СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
(НАЦРТ)
Уводне одредбе

“ПАНТРАНСПОРТ” ДОО ПАНЧЕВО, из Панчева, ул. Војводе Радомира
Путника бр. 33, матични број: 21543144, ПИБ: 111803180, кога заступа директор
Радомир Видојевић (“Друштво стицалац” или “Стицалац”) и Јавно комунално
предузеће за превоз путника „ Аутотранспорт-Панчево” са ПО Панчево, ул.
Војводе Радомира Путника бр. 33, Панчево, матични број: 08006148, ПИБ:
101047445, кога заступа законски заступник Бојан Бојанић, в.д. директор (“Друштво
преносилац” или “Преносилац”) су у поступку спровођења статусне промене
издвајања уз припајање (у даљем тексту: „издвајање уз припајање“) Друштва
преносиоца Друштву стицаоцу.
- Статусном променом смањује се основни капитал Друштва преносиоца, како следи:
Члан 1.
На дан доношења ове Одлуке регистровани основни капитал Друштва преносиоца
износи: уписани новчани капитал 1.000,00 динара и уплаћени новчани капитал
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1.000,00 динара.
На дан доношења ове Одлуке регистрован основни капитал Друштва преносиоца чини
само новчани капитал. Друштво преносилац у тренутку доношења ове Одлуке нема
неновчани капитал.
Члан 3.
Основни капитал Друштва преносиоца након издвајања уз припајање смањује се за
износ од 50,00 динара уписаног и уплаћеног новчаног капитала Друштва преносиоца
који исти статусном променом преноси на Друштво стицаоца.
Укупан основни капитал Друштва преносиоца, након издвајања уз припајање и
смањења основног капитала састоји се од уписаног и уплаћеног новчаног капитала у
укупном износу од 950,00 динара.

Члан 4.

Након статусне промене и смањења основног капитала Друштва, Друштво преносилац има
следећу структуру власништва, удела и капитала по члановима и то:



Град Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26101 Панчево, матични број: 08331537, са 100%
удела у основном капиталу Друштва преносиоца, који се састоји од уписаног и уплаћеног
новчаног капитала у износу од 950,00 динара.
Члан 5.

Скупштина Града Панчева је Решењем о давању претходне сагласности број II-04-063/2019-13 од 30.12.2019. године дала претходну сагласност на нацрт ове одлуке, у
складу са чланом 14 Одлуке о усклађивању одлуке о организовању Јавног
комуналног предузећа за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево са
Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16)(„Службени лист града
Панчева“ број 29/16) и чланом 20 Статута Јавног комуналног предузећа за превоз
путника „Аутотранспорт-Панчево“ СА ПО Панчево („Службени лист града Панчева“
број 39/16).
Члан 6.

Одлука о смањењу основног капитала друштва регистроваће се у складу са
Законом о регистрацији најкасније у року од три месеца од дана доношења.
Регистар привредних субјеката објављује одлуку о смањењу основног
капитала друштва у непрекидном трајању од три месеца почев од дана
регистрације.
Позивају се повериоци да писаним путем пријаве своја
обезбеђења у року од три месеца почев од дана регистрације.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

потраживања

ради
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Основни капитал друштва сматра се смањеним даном регистрације смањења
основног капитала у складу са Законом о регистрацији.
Члан 8.

Ова Одлука сачињена је у 3 (три) истоветна примерка.
Председник Надзорног одбора:

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС „бр. 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18), чланова 5. и 6. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16),
чланова 2. и 3.. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18) 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
____________ 20__.године донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО“ ПАНЧЕВО
СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
(„СЛ.ГЛАСНИК РС“ БР.15/16)
(нацрт)
Члан 1.

У Одлуци о усклађивању Одлуке о
организовању Јавног комуналног предузећа за превоз
путника „Аутотранспорт – Панчево“ Панчево са
Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.
15/16) (“Службени лист града Панчева” број 19/16),
члан 13. мења се и гласи:
“Члан 13.

Износ уписаног и уплаћеног основног капитала
Јавног предузећа чине новчана средства у укупном
износу од 950,00 динара.
Укупан уписани новчани део основног
капитала Јавног предузећа износи 950,,00 динара.
Укупан уплаћени новчани део основног
капитала Јавног предузећа износи 950,00 динара на дан
____.__.20__..године.
Удео оснивача у основном капиталу је 100%
учешћа као јединог члана.
Град Панчево, у складу са прописима који
регулишу финансијско извештавање, наглашава да
основи капитал Јавног предузећа према Годишњем
финансијском извештају Јавног комуналног предузећа
за превоз путника “Аутотранспорт - Панчево“ Панчево
за 2015.годину, на дан 31.децембра 2015.године, износи

204.575.764,45 динара. Наведени податак наводи се у
циљу праћења стања и промене на капиталу у
финансијским извештајима.
Усклађивање регистрованог капитала са
капиталом исказаним по финансијским извештајима,
биће извршено у складу са законом којим се уређује
правни положај и поступак регистрације привредних
друштава.“
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:
Панчево,
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО“ СА ПО ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ:
ПАНЧЕВО, __._.2020. године

На основу члана 22 став 1. тачка 7. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС „број
15/16), члана 42. Одлуке о усклађивању одлуке о
организовању Јавног комуналног предузећа за превоз
путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево са Законом
о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16)
(„Службени лист града Панчева“ број 29/16), Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“ са ПО Панчево, на __.
седници одржаној дана __.__.2020.године донео је

Страна 54- Број 41

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ИЗМЕНУ СТАТУТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА „АУТОТРАНСПОРТПАНЧЕВО“ СА ПО ПАНЧЕВО
(нацрт)
Члан 1.

У Статуту Јавног комуналног предузећа за
превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ са ПО
Панчево број 1/2016-7535 („Службени лист града
Панчева“ број 39/16) члан 19. мења се и гласи:
„Члан 19.

Износ уписаног и уплаћеног основног капитала
Јавног предузећа чине новчана средства у укупном
износу од 950,00 динара.
Укупан уписани новчани део основног
капитала Јавног предузећа износи 950,00 динара.
Укупан уплаћени новчани део основног
капитала Јавног предузећа износи 950,00 динара на дан
____.__.20__..године.
Удео оснивача у основном капиталу је 100%
учешћа као јединог члана.
Оснивач констатује да према Годишњем
финансијском извештају Јавног комуналног предузећа
за превоз путника “Аутотранспорт - Панчево“ Панчево
за 2015.годину, на дан 31.децембра 2015.године, износи
204.575.764,45 динара.
Усклађивање регистрованог капитала са
капиталом исказаним по финансијским извештајима,
биће извршено у складу са законом којим се уређује
правни положај и поступак регистрације привредних
друштава.“
Члан 2.

Ова измена Статута доставља се на сагласност
оснивачу и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

САГЛАСНОСТ
да се не сачињавају ванредни финансијки
извештаји
Град Панчево, ул. Трг Краља Петра I, бр. 2-4,
матични број: 08331537, ПИБ: 101049012, оснивач
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“ са ПО Панчево, овим
изјављује да је сагласан да се приликом статусне
промене издвајање уз припајање између уговорних
страна Јавног комуналног предузећа за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“
са
ПО
Панчево,као
преносиоца и “ПАНТРАНСПОРТ“ доо Панчево, као
стицаоца не сачињавају ванредни финансијски
извештаји.

30. децембар 2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА
Тигран Киш

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 и 88/19), 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
30.12.2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО
БРОЈ: 01-1057/2019-3 ОД
23.12.2019.ГОДИНЕ О ВИСИНИ ЦЕНА
УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО ПРЕМА ГРАДУ
ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево, број: 011057/2019-3 од 23.12.2019.године, о висини цена услуга
Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево према граду
Панчево за 2020. годину.
II
Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево објавиће
одлуку из тачке I овог решења у "Службеном листу
града Панчева".
III
Ово решење 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-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„У Р Б А Н И З А М“
Надзорни одбор
Број: 01- 1057/2019-3
Панчево, 23.12.2019.године

Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“
Панчево, на редовној седници одржаној 23.12.2019.
године, решавајући трећу тачку дневног рада –
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Доношење Одлуке о висини цене услуга ЈП
“Урбанизам“ Панчево према граду Панчево за 2020.
годину, на основу члана 51.став 1. тачка 13. Статута
Jавног предузећа „Урбанизам“ Панчево (“Сл. лист града
Панчева бр. 29/2017), донео је следећу

30. децембар 2019. године
ОДЛУКУ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“
Панчево доноси Одлуку о висини цена услуга Јавног
предузећа “Урбанизам“ Панчево према граду Панчево за
2020. годину у тексту како је дат у табеларном
прегледу:

Ред.
број

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО

Јединична цена
услуге по дану,
у динарима,
без пдв-а

1

2

3

1

1.1.

1.2.
2

2.1.

2.2.
3

Стручни послови из области урбанизма, просторног планирања и
заштите животне средине и послова проистеклих из делатности
правних претходника ЈП "Урбанизам" Панчево
Стручни послови из области урбанизма, просторног
планирања и заштите животне средине

156,303

Заступање у поступцима пред судовима, органима
управе и другим надлежним органима, као и други
стручни послови проистекли из делатности правних
претходника ЈП “Урбанизам“ Панчево

7,000

Стручни послови из области управљања општинским и
некатегорисаним путевима на теритирији града Панчева и улицама у
насељеном месту Панчево, у складу са Статутом предузећа и
уговором са оснивачем
Стручни послови из области управљања
општинским и некатегорисаним путевима на
теритирији града Панчева и улицама у насељеном
месту Панчево
Заступање у поступцима пред судовима, органима
управе и другим надлежним органима проистекли
из делатности правних претходника ЈП “Урбанизам“
Панчево и ЈП“Урбанизам“ Панчево, у области
управљања путевима
Стручни послови управљања дечијим
одмаралиштем на Дивчибарама и организација
боравка деце

Саставни део ове Одлуке чине Елементи за
израду Одлуке о ценама услуга ЈП“Урбанизам
Панчево“.
Ова Одлука о висини цена услуга се доставља
Скупштини града Панчева, ради давања сагласности.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Oдлуком о измени Одлуке о усклађивању
Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача над
Јавним предузећем „Урбанизам“ Панчево које је настало
спајањем ЈП „Урбанизам“ Панчево, Друштвеног фонда
грађевинског земљишта и путева општине Панчево и ЈП
„Стан“ Панчево, са Законом о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр. 15/16) – пречишћен текст (Сл. лист
града Панчева“ бр. 29/17) донетој на седници одржаној
дана 22.08.2017. године, град Панчево је поверио

101,315

4,000
67,257

вршење делатности архитектуре, и дефинисао да ће
друге поверене делатности од стране града бити
утвеђене Статутом и уговором закљученим са градом
Панчевом.
Према наведеној одлуци, претежна делатност
предузећа као делатност од општег интереса је
архитектонска делатност.
У оквиру претежне делатности предузећу је
поверено обављање следећих послова:
- израда просторног плана и урбанистичких
планова, као и урбанистичко-техничке документације за
спровођење урбанистичких планова и - израда
стратешких процена утицаја планова на животну
средину
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Поред претежне делатности, ЈП “Урбанизам“
Панчево су Статутом Јавног предузећа “Урбанизам“
Панчево („Сл.лист града Панчева“бр. 29/17) поверени и
следећи послови:
- управљања јавним путевима на територији
града Панчева (општинским путевима и улицама у
насељеном месту Панчево) и некатегорисаним путевима
и
- управљања објектом дечијег одмаралишта на
Дивчибарама и организација боравка деце.
Наведене делатности су такође биле предмет
уговора закључених између Града Панчева и ЈП
“Урбанизам“ Панчево за 2018. и 2019. годину
Приликом утврђивања цена услуге за 2020.
годину, узети су у обзир следећи параметри:
- врста услуге која је приказана у елементима за
израду Одлуке о ценама,
- обим послова на пружању услуга,
- сложеност послова који су предмет уговора са
оснивачем,
- број ангажованих извршилаца,
- кадровска структура извршилаца,
- трошкови ЈП „Урбанизам“ Панчево за пружање
услуга које су предмет уговора,
- средства планирана Упутством за припрему
одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину,
за пружање специјализованих услуга ЈП
„Урбанизам“ Панчево граду Панчево.
Утврђена цена по радном даном исказана је у
динарима, без ПДВ-а.
У складу са наведеним делатностима, а у циљу
обезбеђивања средстава за обављање наведених
делатности, неопходно је да се донесе Одлука о висини
цена услуга за обављање тих делатности, према
јединичним ценама на дневном нивоу за сваку
делатност посебно.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Милан Стојановић, дипл.инж.технологије
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Елементи за израду Одлуке о ценама услуга ЈП“Урбанизам Панчево
• учестовање у поступку покретањa иницијатива за израду планске документације;
• учествовање у изради скупштинске Одлуке о приступању доношења односно
измене планске документације;
• прибављање потребних услова надлежних предузећа за израду планске
документације;
• прибављање неопходних докумената и геодетских подлога за израду планске
документације (прибављање катастра водова, листова непокретности, уверења и
других података катастра непокретности, као и прибављање
статистичких
података);
• прикупљање, систематизација, обрада података, израда анализа, студија, програма
и истраживања из области просторног планирања, урбанизма, социологије, заштите
животне средине и урбаног дизајна;
• учествовање у јавним презентацијама у поступку доношења планске документације;
• активно учествовање у поступку усвајања планског Акта пред Скупштином града
Панчева;
• активности на спровођењу пројеката парцелације, односно препарцелације;
• учествовање у изради Програма уређивања грађевинског земљишта;
• сагледавање могућности отуђења грађевинских парцела, које су у јавној својини
града Панчева, са аспекта важеће планске документације;
• сагледавање могућности отуђења грађевинских парцела, које су у јавној својини
града Панчева, са аспекта могућности прикључења на постојећу инфраструктуру;
• сагледавање могућности отуђења грађевинских парцела, које су у јавној својини
града Панчева, са аспекта имовинско правних односа (постојање захтева за
реституцију);
• израда Предлога Програма отуђења грађевинског земљишта из јавне својине града
Панечава;
• учествовање у раду Комисије за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
(расписивање огласа, учествовање у поступку јавног надметања, учествовање у
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изради Одлука по спроведеном постуку јавног надметања);.
• спровођење поступака јавних набавки за услуге и радове за потребе израде
планске и техничке документације;
• медијска представљање донетих планова и њихове имплементације;
• формирање, праћење и чување планске и друге документације;
• давање писменог мишљења органу надлежном за послове урбанизма о могућности
препарцелације земљишта, у поступку утврђивања земљишта за редовну употребу
објеката, за потребе озакоњења;
• израда предлога пројекта парцелације, односно препарцелације, за потребе
озакоњења објекта;
• вођење и ажурирање информационе основе о планској документацији;
• заступања у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним
органима, као и други стручни послови проистекли из делатности правних
претходника ЈП “Урбанизам“ Панчево;
• обављање техничких, правних, финансијских, административних и других стручних
послова у поступку израде планске и техничке документације.
• припрема и спровођење дугорочних, средњорочних и годишњих планова и
програма одржавања, заштите и развоја путева, улица у граду и насељеним
местима;
• спровођење стручних анализа у циљу развоја мреже путева и улица у граду
Панчеву;
• вршење јавних овлашћења управљача пута у складу са Законом, одлукама Града
Панчева, Статутом предузећа и уговором са оснивачем;
утврђивање и вршење контроле наплате накнаде за употребу јавног пута (израда решења,
фактура, опомена, предлога за принудну наплату и др);
• издавање услова и потврда о прикључењу по захтеву странака, односно путем
система Централне евиденције обједињене процедуре – ЦЕОП, за изградњу
прикључака на јавни пут;
• издавање услова и сагласности за постављање водова, канализације, топловода и
других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација и
сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута;
• издавање сагласности за постављање објекта и постројења у заштитном појасу
јавног пута и поред јавних путева;
• вршење по потреби бројања саобраћаја и контролу осовинског оптерећења на
путевима и улицама;
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вођење евиденција о јавним путевима и катастар путева и мостова;
учествовање у изради Плана техничког регулисања саобраћаја на територији града
Панчева (израда пројектног задатка, спровођење поступка јавне набавке, техничка
контрола техничке документације и др.);
припремање предлоге за обим и цене радова на редовном одржавању и заштити
путева, као и одржавању путева у зимском периоду и доносшење ценовник радова
на одржавању путева;
учествовање у активностима на изради техничке документације у вези са
саобраћајном сигнализацијом и опремом, као и свих врста саобраћајних студија,
анализа и пројеката из домена безбедности саобраћаја;
учествовање у изради техничке документације за постављање саобраћајне
сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са
законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима;
учествовање у изради општих аката града Панчева којима се уређује област
саобраћаја;
спровођење и праћење свих активности у вези са редовним и ургентним
одржавањем општинских путева и улица у граду, као и одржавања општинских
путева и улица у зимском периоду (рад зимске службе);
вршење стучног надзор на пословима одржавања општинских путева и улица у
граду, као и одржавање општинских путева и улица у зимском периоду (рад зимске
службе);,
спровођење саобраћајно техничких мера којима се утврђује режим саобраћаја на
јавним путевима, као и налога донетих од стране надлежног органа Градске управе
града Панчева надлежног за послове соабраћаја;
праћење реализације Уговора о редовном одржавању путева и улица и Уговора о
одржавању путева и улица у зимском периоду;
издавање саобраћајно - техничких услова и издавање одобрења за постављање
реклапмних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно, или звучно
обавештавање, или оглашавање на јавном путу, односно у појасу тог пута;
вршење стучног надзора по налогу Оснивача, на реконструкцији и изградњи
рехабилитацији и опремању општинских путева, улица и некатегорисаних путева;
реализовање обавезе преузетих уговором о одржавању пружних прелаза на
територији града Панчева, закљученим са АД „Инфраструктура железнице Србије“
Београд;
доношење одлука по захтевима за давање сагласности у поступцима озакоњења
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објеката, са аспекта управљача јавног пута;
заступања у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним
органима проистекли из делатности правних претходника ЈП “Урбанизам“ Панчево
и ЈП“Урбанизам“ Панчево, у области управљања путевима;
обављање техничких, правних, финансијских, административних и других стручних
послова из области управљања путевима у оквирима датих овлашћења од стране
града Панчева.

израда годишњег плана и програма рада и активности дечијег одмаралишта на
Дивчибарама, са утрвђивањем броја и распореда смена, са оквирним датумима, у
оквиру Програма и финансијског плана предузећа;
• утврђивање права на потпуно и делимично регресирање трошкова боравка деце у
одмаралишту на Дивчибарама, на основу документације коју достављају школе,
установе и други субјекти, а према важећој Одлуци о финансијској подршци
породици са децом са територије града Панчева;
• организација радних састанака са директорима школа, установа и других субјеката
са територије града Панчева, који према градској одлуци имају право коришћења
објекта, на којима се утврђује распоред смена током школске године и распуста;
• анализа и израда Предлога укупних трошкова боравка по детету и висини учешћа
корисника у укупним трошковима боравка;
• анализа тржишта и спровођење поступака јавних набавки ради обезбеђивања
несметаног функционисања одмаралиштаи то:
1. набавки добара (хране, гасног уља, моторног бензина, електричне енергије, плина,
лекова и санитетског материјала, алата и резервних делова, средстава за хигијену
опреме, и др.)
2. набавки услуга и радова (превоз деце, одржавање хигијене у одмаралишту,
одржавање
беле
технике,
грађевинско-занатски
радови,
термомашински
радови,електро радови, радови на инсталацијама водовода и канализације и др.);
спровођење радова на одржавању објекта и вршења стручног надзора над извођењем
радова;
обезбеђивање здравствену заштиту деце током боравка деце у одмаралишту;
• извршававање свих обавеза које проистичу из управљања дечијим одмаралиштем
на Дивчибарама и организације боравка деце;
• закључивање и праћење реализације уговора о пружању услуга боравка деце;

Страна 61- Број 41

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
•
•

30. децембар 2019. године

континуирано праћење рада одмаралишта и редовно извештавање града Панчева
о раду дечијег одмаралишта на Дивчибарама и оствареном броју пружених услуга
на месечном и годишњем нивоу;
обављања техничких, правних, финансијских, административних и других стручних
послова из области управљања дечијим одмаралиштем на Дивчибарама и
организације боравка деце.
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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 69. став 1.
тачка 3). Закона о јавним предузећима ("Службени
гласник РС" број 15/16 и 88/19), 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
30.12.2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО
БРОЈ 01-1057/2019-2 ОД 23.12.2019.
ГОДИНЕ О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ЦЕНА
ИЗРАДЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И
УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ
ДОКУМЕНАТА
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево, број: 011057/2019-2 од 23.12.2019. године, о начину одређивања
цена израде просторних планова, урбанистичких
планова и урбанистичко-техничких докумената.
II
Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево објавиће
одлуку из тачке I овог решења у "Службеном листу
града Панчева".
III
Ово решење 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-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„У Р Б А Н И З А М“
Број: 01-1057/2019-2
Панчево, 23.12.2019.године

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа " Урбанизам ", Панчево („Сл.лист града
Панчева“ бр.29/17), Надзорни одбор ЈП "Урбанизам" Панчево је, на 60.
редовној седници,
одржаној 23.децембра 2019. године, решавајући тачку дневног реда: Доношење Одлуке о
начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и
урбанистичко-техничких докумената Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, донео следећу
ОДЛУКУ
о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и
урбанистичко-техничких докумената

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин одређивања цена израде просторних планова,
урбанистичких планова и урбанистичкичко-техничких докумената.
Члан 2.
Цена просторних панова, урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената
изражава се у бодовима, при чему вредност једног бода износи 0,7 ЕУРА , у динарској
противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан достављања понуде.
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Цена из става 1. овог члана одређује се у укупном износу (без пореза на додату
вредност) који обухвата услугу израде документације у складу са законом и овом одлуком.
Члан 3.
У цену израде просторних панова, урбанистичких планова и урбанистичко-техничких
докумената нису обухваћени следећи трошкови, и то:
 за израду просторног плана, урбанистичког плана и урбанистичко-техничких
докумената трошкови прибављања законом прописаних услова надлежних институција,
картографских и геодетских подлога и израде идејних архитектонских решења.
Градско веће града Панчева може на захтев традиционалних цркви и традиционалних
верских заједница у смислу одредби из члана 10. Закона о црквама и верским заједницама
(„Сл. Гласник РС“ бр. 36/06) исте ослободити плаћања цене израде урбанистичког пројекта.
Традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице из става 1. овог члана су у
обавези да о свом трошку прибаве законом прописане услове надлежних институција,
картографске и геодетске подлоге и идејна архитектонска решења уколико су неопходна за
израду урбанистичког пројекта.
II НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЦЕНА ИЗРАДЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА
Члан 4.
Цене израде просторних планова из члана 1. ове одлуке односе се на израду Просторног
плана јединица локалне самоуправе.
Члан 5.
Поједини појмови употребљени у поглављу "II" ове одлуке имају следеће значење:
1) "Обрачунска јединица" (ОЈ) – јединица за одређивање вредности сваког критеријума
који се користи за одређивање цене израде просторног плана;
2) "Ниво градског центра" – дефинише значај и величину града, преузет из
категоризације градских центара по Просторном плану Републике Србије;
3) "Техничка документација" – документација која се користи приликом израде
просторног плана, и то: генерални пројекат, идејни пројекат
4) "Развојна документација" – документи који се припремају и доносе од стране
надлежних органа Републике или локалне самоуправе, а нису дефинисани Законом о
планирању и изградњи ( стратегија развоја општине, програм развоја, заштите и уређења
природног добра и др.);
5) „Сложеност проблема решавања“ представља коефицијент којим се на основу
објективних критеријума сагледавају специфичности подручја које није могуће нумерички
изразитикроз остале елементе корекције;
6) "Посебна намена простора" – намена/активност у простору која је од републичког
интереса, односно за коју се припрема просторни план подручја посебне намене, или
поједини објекат из члана 133. став 2. Закона о планирању и изградњи.
Просторни план јединице локалне самоуправе
Члан 6.
Начин израчунавања ЦЕНЕ израде просторног плана јединице локалне самоуправе:
први корак - добијања укупног броја обрачунских јединица срачунат на основу
сабирања обрачунских јединица (ОЈ).на основу критеријума из члана 7.
други корак - добијања износа цене у бодовима (Б) на основу табеле дефинисане
члана 8.
трећи корак - израчунавање ЦЕНЕ израде просторног плана јединице локалне
самоуправе:

Страна 64- Број 41

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

30. децембар 2019. године

Б (број бодова) помножен са (КС) коефицијент сложености проблема
ЦЕНА = Б х КС
Члан 7.
Одређивање укупног броја обрачунских јединица (ОЈ) израде просторног плана јединице
локалне самоуправе врши се на основу следећих критеријума:
1. Површина простора:
км²

до 2.5

2.5 -5

5-10

10 -20

20-30

30-40

40 -50

50-100

100-200

ОЈ

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

5000

6000

км²

201300
7000

301400
8000

401500
9000

501600
9900

601700
10700

701800
11400

801900
12000

9011000
12400

>1000

ОЈ

12600

2. Број становника (у хиљадама):
`

< 10

10-25

25-40

40-60

60-80

80-100

ОЈ

5000

6000

7500

9000

10000

11000

100150
12000

150200
13000

76100
8000

101125
9000

>200
14000

3. Број насеља:
број
насеља
ОЈ

5

6-10

11-20

21-35

36-50

51-75

4000

4500

5000

5500

6000

7000

> 125
10000

4. Нивои градских центара :
градски центар
Центар међународног значаја
Центар националног значаја
Регионални центар
Локални (општински) урбани центар
Секундарни општински центар
Центар заједнице села

ОЈ
6000
4000
2500
1500
1000
750

5. Специфичности простора:
специфичности простора
1.

2.

3.

ОЈ

Рељеф – обрачунава се ако површине > 600 м надморске висине
заузимају:
20% - 50%
50% - 75%
> 75%
Заштићена подручја (природна добра, непокретна културна добра и
сливови водоакумулација) у случају да не постоји ППППН –
обрачунава се ако је површина свих заштићених подручја већа од 25%
површине обухвата просторног плана општине
Посебне технологије и инфраструктура – обрачунава се за сваки од
објеката из члана 133. став 2. Закона о планирању и изградњи (у
случају да нема важећи ППППН или одговарајући урбанистички план),

1000
1800
2500
3000

1000
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с тим што збир не може бити већи од 10000 ОЈ.
6. Планска и развојна документација
документ

ОЈ

недостатак важећег просторног плана јединице локалне
самоуправе
недостатак важећег регионалног просторног плана
недостатак стратегије/програма развоја јединице локалне
самоуправе
секторске студије
сателитски снимци планског подручја и подлоге крупније размере
анкете

3500
1500
1500
За стручне послове
који нису у оквиру
делатности ЈП "
Урбанизам" Панчево,
ангажоваће се
овлашћени извођачи
у складу са Законом.

Члан 8.
Начин одређивања броја бодова према броју обрачунских јединица утврђује се према
следећој табели:
ОЈ
До 6000
6000 - 8000
8000 - 10000
10000 – 12000
12000 – 14000
14000 – 16000
16000 – 18000
18000 – 20000
20000 – 22000
22000 – 24000
24000 – 26000
26000 – 28000
28000 – 30000
30000 – 32000
32000 – 34000
34000 – 36000
36000 – 38000
38000 – 40000
40000 – 42500
42500 – 45000
45000 – 47500
47500 – 50000
> 50000

број бодова
10708
15340
19922
24 454
28 936
33 361
37 736
42 070
46 430
50 630
54 865
59 072
63 253
67 412
71 550
75 667
79 767
83 849
87 914
92 973
98 010
103 025
108 020
Члан 9.

KОЕФИЦИЈЕНТ СЛОЖЕНОСТИ ПОСЛА (КС) одређује се на следећи начин:
ОЗНАКА

СЛОЖЕНОСТ ПРОБЛЕМА РЕШАВАЊА

Коефицијент корекције
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специфичности сложености – ниво 1
специфичности сложености – ниво 2
специфичности сложености – ниво 3
специфичности сложености – ниво 4
специфичности сложености – ниво 5
специфичности сложености – ниво 6
специфичности сложености – ниво 7
специфичности сложености – ниво 8
специфичности сложености – ниво 9
специфичности сложености – ниво 10

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Члан 10.
Одређивање укупног броја обрачунских јединица измене и допуне просторног плана
јединице локалне самоуправе ради имплементације инфраструктурних коридора и
специфичних садржаја, обрачунава се према следећој табели:

OJ
Коридори саобраћајне инфраструктуре (ауто-пут, државни пут I и II реда,
железничка пруга укупне ширине до 700 м) – по дужном km

1125

Коридор магистралног гасовода, нафтовода и продуктовода (укупне ширине
до 400 м ) – по дужном km

625

Коридор далековода за пренос електричне енергије (укупне ширине до 100
м) – по дужном km

375

Коридор других инфраструктурних система (општински путеви,
телекомуникациони, водопривредни и дрг.) – по дужном km

350

Аеродрум, луке и др. комплекси посебне намене – по ha

200

Зоне експлоатације минералних сировина, зоне утицаја рударских И
производно-прерађивачких објеката и др. – по ha

80

Аналитичко одређивање граница/обухвата зона заштите (режим заштите I,
II I III степена) природних добара, културних добара и изворишта вода – по
дужном км ( у складу са техничком и студијском документацијом)

70

Укупан број обрачунских јединица израчунат на основу критеријума из овог члана, одређује
цену израде просторног плана јединице локалне самоуправе представљену у бодовима..
Члан 11.
Динамика плаћања по фазама планског документа у односу на укупну цену износи:
р.бр.

фаза

%

1.

Након позитивног мишљења комисије за планове, ТЈ Извештаја о
обављеном раном јавном увиду
Након прибављеног позитивног мишљења Комисије за планове на
Нацрт просторног плана (са Документационом основом)

10

2.

УКУПНО
3.

Стратешка процена утицаја на животну средину-Након прибављеног
позитивног мишљења Комисије за планове на Нацрт просторног
плана

90
100
15
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III НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЦЕНА ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА
Члан 12.
Цене израде урбанистичких планова и урбанистичких пројеката односе се на:
1. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
1.1. Генерални урбанистички план
1.2. План генералне регулације
1.3. План детаљне регулације
2. УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1. Урбанистички пројекат
2.2. Пројекат за парцелацију и препарцелацију
3. ОСТАЛЕ УРБАНИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ
3.1. Израда Стратешке процене утицаја на животну средину.

Члан 13.
Поједини појмови употребљени у поглављу "III" ове одлуке имају следеће значење:
1) "ПОЧЕТНА ПОВРШИНА ПЛАНА" представља површину грађевинског подручја
обухваћеног планом изражену у хектарима (процену површине грађевинског подручја врши
стручна служба инвеститора);
2) "РАЧУНСКА ПОВРШИНА" представља кориговани износ почетне површине плана
добијене множењем са коефицијентом корекције величине територије и просеком осталих
коефицијената;
3) "КОРЕКЦИЈА ВЕЛИЧИНЕ ТЕРИТОРИЈЕ" представља коефицијент којим се
почетна површина у хектарима коригује тако да се елиминише линеарно повећање цене
плана код великих подручја, односно омогућава увећање цене код изузетно малих захвата;
4) "ЗНАЧАЈ ПОДРУЧЈА ПЛАНА" представља коефицијент којим се увећава почетна
површина уколико подручје плана представља седиште општине или значајно насеље,
регионални - окружни центар, макрорегионални или републички центар односно у
зависности од локалног значаја, значаја за општину, регион или односно Републику;
5) "ВЕЛИЧИНА НА ОСНОВУ БРОЈА СТАНОВНИКА" представља коефицијент којим
се у зависности од броја становника подручја обухвата плана врши умањење почетне
површине чиме се елиминише линеарно увећање цене код густо насељених подручја;
6) "СЛОЖЕНОСТ ПРОБЛЕМА РЕШАВАЊА" представља коефицијент којим се на
основу објективних критеријума сагледавају специфичности подручја које није могуће
нумерички изразити кроз остале коефицијенте корекције;
7) "ЦЕНТРИ У ПОДРУЧЈУ ЗАХВАТА" представља коефицијент којим се увећавају
полазне вредности површине у случајевима постојања у подручју захвата плана секундарних
центара, центра насеља, градског центра или специфичног центра значајног за регион или
Републику;
8) "СТЕПЕН ИЛИ ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ПОДРУЧЈА" представља коефицијент
којим се у структуру цене укључује количник грађевинске бруто површине планираних
објеката и површине захвата плана;
9) "СТЕПЕН ИЛИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ЗЕМЉИШТА" представља коефицијент
којим се у структуру цене укључује количник заузете (изграђене) површине на подручју
обухвата плана и укупне површине захвата плана;
10) "ФАКТОР ОГРАНИЧЕЊА - ПРИРОДНЕ, АМБИЈЕНТАЛНЕ ВРЕДНОСТИ И
НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА" представља коефицијент којим се увећава цена плана
уколико у граници захвата постоје вредности локалног или изузетног значаја;
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11) "ПОСТОЈАЊЕ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА" представља коефицијент којим се
увећава цена израде плана уколико нема важећих планова вишег реда;
12) "ПОСТОЈАЊЕ ПЛАНОВА НИЖЕГ РЕДА" представља коефицијент којим се
умањује цена израде плана у зависности од процента покривености подручја плана
плановима нижег реда;
13) "РЕГИОН" представља коефицијент којим се независно од свих осталих
коефицијената врши корекција цене кроз уважавање степена развоја општине, односно
региона у коме се подручје плана налази, а степен развоја утврђује се на основу
статистичких података који се сваког месеца објављују у "Службеном гласнику РС" као
"Податак о просечним месечним зарадама у општинама и градовима".
1. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
1.1. Генерални урбанистички план (ГУП)
Члан 14.
Начин израчунавања ЦЕНЕ израде генералног урбанистичког плана:
први корак - добијања РАЧУНСКЕ ПОВРШИНЕ (РП):
почетна површина ПП у хектарима
помножена са коефицијентом корекције величине територије ВТ,
помножена са просеком осталих коефицијената корекције КК (В, Г, Д, Ђ,
Е) и
помножена са коефицијентом региона (КР) и
помножена са коефицијентом сложености проблема (КС)
ПП (А. почетна површина у хектарима)
ВТ (Б. коефицијент корекције величине територије)
КК = (В + Г + Д + Ђ + Е ) : 5 (просек осталих коефицијената корекције)
КР ( Ж. коефицијент региона)
КС (З. коефицијент сложености проблема )
РП = ПП х ВТ х КК х КРхКС (рачунска површина)
други корак - израчунавање ЦЕНЕ генералног урбанистичког плана:
РП (рачунска површина) помножена са ценом у Еврима
ЦЕНА = РП х 48 Бодова
А. ПОЧЕТНА ПОВРШИНА (ПП) У ХЕКТАРИМА
Б. КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕКЦИЈЕ ВЕЛИЧИНЕ ТЕРИТОРИЈЕ (ВТ)
ОЗНАКА
Б.1.
Б.2.
Б.3.
Б.4.
Б.5.
Б.6.
Б.7.
Б.8.
Б.9.
Б.10.
Б.11.
Б.12.
Б.13.

ПОЧЕТНА ПОВРШИНА У ХЕКТАРИМА
0 до 2 хектара
2 до 4 хектара
4 до 8 хектара
8 до 16 хектара
16 до 60 хектара
60 до 100 хектара
100 до 200 хектара
200 до 300 хектара
300 до 400 хектара
400 до 550 хектара
550 до 700 хектара
700 до 850 хектара
850 до 1.000 хектара

Коефицијент корекције
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,8
1,6

Страна 69- Број 41
ОЗНАКА
Б.14.
Б.15.
Б.16.
Б.17.
Б.18.
Б.19.
Б.20.
Б.21.
Б.22.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ПОЧЕТНА ПОВРШИНА У ХЕКТАРИМА
1.000 до 1.500 хектара
1.500 до 2.000 хектара
2.000 до 3.000 хектара
3.000 до 4.500 хектара
4.500 до 7.000 хектара
7.000 до 10.000 хектара
10.000 до 25.000 хектара
25.000 до 50.000 хектара
преко 50.000 хектара

30. децембар 2019. године
Коефицијент корекције
1,4
1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

В. КОЕФИЦИЈЕНТ ЗНАЧАЈА ГРАДА - НАСЕЉА
ОЗНАКА
ЗНАЧАЈ ГРАДА - НАСЕЉА
В.1.
седиште јединице локалне самоуправе
значајно насеље
В.2.
регионални - окружни центар
В.3.
макрорегионални или републички центар

или

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

Г. КОЕФИЦИЈЕНТ ВЕЛИЧИНЕ НА ОСНОВУ БРОЈА СТАНОВНИКА
ОЗНАКА
Д.1.
Д.2.
Д.3.
Д.4.

БРОЈ СТАНОВНИКА ПОДРУЧЈА ГП-а
до 10.000 становника
10.000 - 50.000 становника
50.000 - 500.000 становника
преко 500.000 становника

Коефицијент корекције
0,9
1,0
1,1
1,2

Д. КОЕФИЦИЈЕНТ ФАКТОРА ОГРАНИЧЕЊА - ПРИРОДНЕ, АМБИЈЕНТАЛНЕ ВРЕДНОСТИ
И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
ОЗНАКА
Ђ.1.
Ђ.2.
Ђ.3.

ФАКТОРИ ОГРАНИЧЕЊА - ПРИРОДНЕ,
АМБИЈЕНТАЛНЕ ВРЕДНОСТИ И Н.К.Д.
не постоје значајне вредности
постоје вредности локалног значаја
постоје значајне и изузетне вредности

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

Ђ. КОЕФИЦИЈЕНТ ПОСТОЈАЊА ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА
ОЗНАКА
ПОСТОЈАЊЕ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА
Е.1.
нема важећих планова вишег реда (ППЈЛС)
Е.2.
има преиспитаног плана вишег реда
Е.3.
има плана вишег реда по актуелном закону

Коефицијент корекције
1,2
1,0
0,8

Е. КОЕФИЦИЈЕНТ ПОСТОЈАЊА ПЛАНОВА НИЖЕГ РЕДА
ОЗНАКА

ПОСТОЈАЊЕ ПЛАНОВА НИЖЕГ РЕДА

Ж.1.
Ж.2.
Ж.3.

подручје ГУП-а покривено плановима нижег реда до 30 %
подручје ГУП-а покривено план. нижег реда 30 - 60 %
подручје ГУП-а покривено план. нижег реда преко 60 %

Ж. КОЕФИЦИЈЕНТ РЕГИОНА (КР)

Коефицијент
корекције
1,2
1,0
0,8

Страна 70- Број 41
ОЗНАКА
З.1.
З.2.
З.3.
З.4.
З.5.
З.6.
З.7.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕГИОН
неразвијено подручје централне Србије
подручје Косова и Метохије
мање развијено подручје Војводине
развијено подручје централне Србије
развијено подручје Војводине
шире подручје Београда
уже подручје Београда

30. децембар 2019. године
Коефицијент корекције
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2

З. КОЕФИЦИЈЕНТ СЛОЖЕНОСТИ ПРОБЛЕМА РЕШАВАЊА (КС)
ОЗНАКА
КС.1.
КС.2.
КС.3.
КС.4.
КС.5.
КС.6.

СЛОЖЕНОСТ ПРОБЛЕМА РЕШАВАЊА
специфичности сложености – ниво 1
специфичности сложености – ниво 2
специфичности сложености – ниво 3
специфичности сложености – ниво 4
специфичности сложености – ниво 5
специфичности сложености – ниво 6

Коефицијент корекције
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1.2. План генералне регулације (ПГР)

Члан 15.
Начин израчунавања ЦЕНЕ израде плана генералне регулације:
први корак - добијања РАЧУНСКЕ ПОВРШИНЕ (РП):
почетна површина ПП у хектарима помножена са
коефицијентом корекције величине територије ВТ, помножена са просеком
осталих коефицијената корекције КК (В, Г, Д, Ђ) и помножена са
коефицијентом региона (КР) и
помножена са коефицијентом сложености проблема (КС)
ПП (А. почетна површина у хектарима)
ВТ (Б. коефицијент корекције величине територије)
КК = (В + Г + Д + Ђ) : 4 (просек осталих коефицијената корекције)
КР (E. коефицијент региона)
КС (Ж. коефицијент сложености проблема)
РП = ПП х ВТ х КК х КР х КС (рачунска површина)
други корак - израчунавање ЦЕНЕ плана генералне регулације:
РП (рачунска површина) помножена са ценом у Еврима
ЦЕНА = РП х 430 Бодова
А. ПОЧЕТНА ПОВРШИНА (ПП) У ХЕКТАРИМА
Б. КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕКЦИЈЕ ВЕЛИЧИНЕ ТЕРИТОРИЈЕ (ВТ)
ОЗНАКА
Б.1.
Б.2.
Б.3.
Б.4.

ПОЧЕТНА ПОВРШИНА У ХЕКТАРИМА
до 1 хектара
1 до 2 хектара
2 до 5 хектара
5 до 10 хектара

Коефицијент корекције
6
5,6
5
4,4

Страна 71- Број 41
Б.5.
Б.6.
Б.7.
Б.8.
Б.9.
Б.10.
Б.11.
Б.12.
Б.13.
Б.14.
Б.15.
Б.16.
Б.17.
Б.18.
Б.19.
Б.20.
Б.21.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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10 до 20 хектара
20 до 40 хектара
40 до 60 хектара
60 до 80 хектара
80 до 100 хектара
100 до 120 хектара
120 до 150 хектара
150 до 190 хектара
190 до 240 хектара
240 до 300 хектара
300 до 400 хектара
400 до 500 хектара
500 до 600 хектара
600 до 800 хектара
800 до 1000 хектара
1000 до 1500 хектара
Преко 1500 хектара

3,6
3,0
2,6
2,2
1,8
1,5
1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0.4
0,2
0,15
0,14

В. КОЕФИЦИЈЕНТ ЗНАЧАЈА ПОДРУЧЈА ПЛАНА
ОЗНАКА
ЗНАЧАЈ ПОДРУЧЈА ПЛАНА
В.1.
значајно за насеље
В.2.
значајно за цео град, односно општину
В.3.
значајно за регион, односно Републику

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

Г. КОЕФИЦИЈЕНТ ЦЕНТАРА У ПОДРУЧЈУ ЗАХВАТА
ОЗНАКА
ЦЕНТРИ У ПОДРУЧЈУ ЗАХВАТА
Д.1.
нема центара у подручју захвата
Д.2.
секундарни центар и центар насеља
Д.3.
градски центар

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

Д. КОЕФИЦИЈЕНТ ФАКТОРА ОГРАНИЧЕЊА - ПРИРОДНЕ, АМБИЈЕНТАЛНЕ ВРЕДНОСТИ
И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
ОЗНАКА
Ђ.1.
Ђ.2.
Ђ.3.

ФАКТОРИ ОГРАНИЧЕЊА - ПРИРОДНЕ,
АМБИЈЕНТАЛНЕ ВРЕДНОСТИ И Н.К.Д.
не постоје значајне вредности
постоје вредности локалног значаја
постоје значајне и изузетне вредности

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

Ђ КОЕФИЦИЈЕНТ ПОСТОЈАЊА ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА
ОЗНАКА
ПОСТОЈАЊЕ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА
Е.1.
има преиспитаног плана вишег реда делимично важећег
Е.2.
има преиспитаног плана вишег реда потпуно важећег
Е.3.
има плана вишег реда рађеног по актуелном закону

Коефицијент корекције

1,2
1,0
0,8

Е КОЕ`ФИЦИЈЕНТ РЕГИОНА (КР)
ОЗНАКА
Ж.1.
Ж.2.
Ж.3.
Ж.4.

РЕГИОН
неразвијено подручје централне Србије
подручје Косова и Метохије
мање развијено подручје Војводине
развијено подручје централне Србије

Коефицијент корекције
0,8
0,8
0,9
1,0

Страна 72- Број 41
Ж.5.
Ж.6.
Ж.7.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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развијено подручје Војводине
шире подручје Београда
уже подручје Београда

1,1
1,1
1,2

Ж. КОЕФИЦИЈЕНТ СЛОЖЕНОСТИ ПРОБЛЕМА РЕШАВАЊА (КС)
ОЗНАКА
КС.1.
КС.2.
КС.3.
КС.4.
КС.5.
КС.6

СЛОЖЕНОСТ ПРОБЛЕМА РЕШАВАЊА
специфичности сложености – ниво 1
специфичности сложености – ниво 2
специфичности сложености – ниво 3
специфичности сложености – ниво 4
специфичности сложености – ниво 5
Специфичности сложености –ниво 6

Коефицијент корекције
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1.3. План детаљне регулације (ПДР)
Члан 16.
Начин израчунавања ЦЕНЕ израде плана детаљне регулације:
први корак - добијања РАЧУНСКЕ ПОВРШИНЕ (РП):
почетна површина ПП у хектарима помножена са
коефицијентом корекције величине територије ВТ, помножена са просеком
осталих коефицијената корекције КК (В, Г, Д, Ђ, Е, Ж) и помножена са
коефицијентом региона (КР) и
помножена са коефицијентом сложености проблема (КС)
ПП (А. почетна површина у хектарима)
ВТ (Б. коефицијент корекције величине територије)
КК = (В + Г + Д + Ђ + Е + Ж) : 6 (просек осталих коефицијената корекције)
КР (З. коефицијент региона)
КС (И. коефицијент сложености проблема)
РП = ПП х ВТ х КК х КР х КС (рачунска површина)
други корак - израчунавање ЦЕНЕ плана детаљне регулације:
РП (рачунска површина) помножена са ценом у Еврима
ЦЕНА = РП х 570 Бодова
А. ПОЧЕТНА ПОВРШИНА (ПП) У ХЕКТАРИМА
Б. КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕКЦИЈЕ ВЕЛИЧИНЕ ТЕРИТОРИЈЕ (ВТ)
ОЗНАКА
Б.1.
Б.2.
Б.3.
Б.4.
Б.5.
Б.6.
Б.7.
Б.8.
Б.9.
Б.10.
Б.11.

ПОЧЕТНА ПОВРШИНА У ХЕКТАРИМА
до 1 хектара
1 до 2 хектара
2 до 4 хектара
4 до 8 хектара
8 до 12 хектара
12 до 18 хектара
18 до 25 хектара
25 до 40 хектара
40 до 60 хектара
60 до 80 хектара
80 до 100 хектара

Коефицијент корекције
6,0
4,0
3,0
2,0
1,7
1,4
1,2
1,0
0,9
0,8
0,7

Страна 73- Број 41
Б.12.
Б.13.
Б.14.
Б15.
Б16.
Б17.
Б18.
Б19.
Б20.
Б21.
Б22.
Б23.
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100 до 150 хектара
150 до 200 хектара
200 до 300 хектара
300 до 500 хектара
500 до 750 хектара
750 до 1000 хектара
1000 до 1500 хектара
1500 до 2000 хектара
2000 до 3000 хектара
3000 до 5000 хектара
5000 до 10000 хектара
Преко 10000 хектара

0,6
0,5
0,4
0,2
0,09
0,07
0,05
0,03
0,02
0,0150
0,0125
0,0100

В. КОЕФИЦИЈЕНТ ЗНАЧАЈА ПОДРУЧЈА ПЛАНА
ОЗНАКА
ЗНАЧАЈ ПОДРУЧЈА ПЛАНА
В.1.
значајно за насеље
В.2.
значајно за цео град, односно општину
В.3.
значајно за регион, односно Републику

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

Г. КОЕФИЦИЈЕНТ ЦЕНТАРА У ПОДРУЧЈУ ЗАХВАТА
ОЗНАКА
ЦЕНТРИ У ПОДРУЧЈУ ЗАХВАТА
Д.1.
нема центара у подручју захвата
Д.2.
секундарни центар и центар насеља
Д.3.
градски центар

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

Д. КОЕФИЦИЈЕНТ (СТЕПЕН ИЛИ ИНДЕКС) ИЗГРАЂЕНОСТИ ПОДРУЧЈА
ОЗНАКА
СТЕПЕН ИЛИ ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ
Ђ.1.
до 0,5
Ђ.2.
0,5 до 2,0
Ђ.3.
преко 2,0

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

Ђ. КОЕФИЦИЈЕНТ (СТЕПЕН ИЛИ ИНДЕКС) ЗАУЗЕТОСТИ ЗЕМЉИШТА
ОЗНАКА
Е.1.
Е.2.
Е.3.

СТЕПЕН ИЛИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ
ЗЕМЉИШТА
до 20 %
20 - 40 %
преко 40 %

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

Е. КОЕФИЦИЈЕНТ ФАКТОРА ОГРАНИЧЕЊА - ПРИРОДНЕ, АМБИЈЕНТАЛНЕ ВРЕДНОСТИ
И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
ОЗНАКА
Ж.1.
Ж.2.
Ж.3.

ФАКТОРИ ОГРАНИЧЕЊА - ПРИРОДНЕ,
АМБИЈЕНТАЛНЕ ВРЕДНОСТИ И Н.К.Д.
не постоје значајне вредности
постоје вредности локалног значаја
постоје значајне и изузетне вредности

Ж. КОЕФИЦИЈЕНТ ПОСТОЈАЊА ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

Страна 74- Број 41
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ОЗНАКА
ПОСТОЈАЊЕ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА
З.1.
има преиспитаног плана вишег реда делимично важећег
З.2.
има преиспитаног плана вишег реда потпуно важећег
З.3.
има плана вишег реда рађеног по актуелном закону

Коефицијент корекције

1,2
1,0
0,8

З. КОЕФИЦИЈЕНТ РЕГИОНА (КР)
ОЗНАКА
И.1.
И.2.
И.3.
И.4.
И.5.
И.6.
И.7.

РЕГИОН
неразвијено подручје централне Србије
подручје Косова и Метохије
мање развијено подручје Војводине
развијено подручје централне Србије
развијено подручје Војводине
шире подручје Београда
уже подручје Београда

Коефицијент корекције
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2

И. КОЕФИЦИЈЕНТ СЛОЖЕНОСТИ ПРОБЛЕМА РЕШАВАЊА (КС)
ОЗНАКА
КС.1.
КС.2.
КС.3.
КС.4.
КС.5.
КС.6.

СЛОЖЕНОСТ ПРОБЛЕМА РЕШАВАЊА
специфичности сложености – ниво 1
специфичности сложености – ниво 2
специфичности сложености – ниво 3
специфичности сложености – ниво 4
специфичности сложености – ниво 5
специфичности сложености – ниво 6

Коефицијент корекције
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1

Члан 17.
Динамика плаћања по фазама израде планског документа у односу на укупну цену
износи:
15%. након добијања позитивног мишљења Комисије за планове, тј.извештаја о обављеном
раном јавном увиду
70% након прибављања позитивног мишљења Комисије за планове на нацрт плана
15 % након усвајања плана
2. Урбанистичко техничка документација
2.1. Урбанистички пројекат
Члан 18.
Начин израчунавања ЦЕНЕ израде урбанистичког пројекта:
први корак - добијања РАЧУНСКЕ ПОВРШИНЕ (РП):
почетна површина ПП у хектарима помножена са
коефицијентом корекције величине територије ВТ, помножена са
коефицијентом намене комплекса (НК), помножена са
просеком осталих коефицијената корекције КК (Г, Д, Ђ, Е, Ж) и помножена
са коефицијентом региона (КР)
ПП (А. почетна површина у хектарима)
ВТ (Б. коефицијент корекције величине територије)
НК (В. коефицијент намене комплекса)
КК = (Г + Д + Ђ + Е + Ж) : 5 (просек осталих коефицијената корекције)
КР (З. коефицијент региона)
РП = ПП х ВТ х НК х КК х КР (рачунска површина)
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други корак - израчунавање ЦЕНЕ урбанистичког пројекта:
РП (рачунска површина) помножена са ценом у Еврима
ЦЕНА = РП х 140 Бодова
А. ПОЧЕТНА ПОВРШИНА (ПП) У ХЕКТАРИМА
Б. КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕКЦИЈЕ ВЕЛИЧИНЕ ТЕРИТОРИЈЕ (ВТ)
ОЗНАКА
Б.1.
Б.2.
Б.3.
Б.4.
Б.5.
Б.6.
Б.7.
Б.8.
Б.9.
Б.10.
Б.11.
Б.12.
Б.13.

ПОЧЕТНА ПОВРШИНА У ХЕКТАРИМА
до 0,10 хектара
од 0,10 хектара до 0,25 хектара
од 0,25 хектара до 0,40 хектара
Од 0,40 хектара до 0,60 хектара
0,6 до 1,0 хектара
1,0 до 2,0 хектара
2,0 до 3,5 хектара
3,5 до 5,0 хектара
5,0 до 7,0 хектара
7,0 до 10,0 хектара
10,0 до 15,0 хектара
15,0 до 20,0 хектара
преко 20,0 хектара

Коефицијент корекције
15,0
10,0
8,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,5
1,0
0,9
0,8
0,7

В. КОЕФИЦИЈЕНТ НАМЕНЕ КОМПЛЕКСА (НК)
ОЗНАКА
В.1.
В.2.
В.3.
В.4.
В.5.
В.6.
В.7.
В.8.
В.9.
В.10.
В.11.
В.12.
В.13.
В.14.
В.15.
В.16.
В.17.
В.18.
В.19.

ЦЕНТРИ У ПОДРУЧЈУ ЗАХВАТА
СТАНОВАЊЕ - индивидуално
колективно
мешовито
викенд зоне
РАДНЕ ЗОНЕ И КОМПЛЕКСИ - пољопривреда
грађевинарство и складишта
трговина и услуге
индустрија
ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ - у оквиру градских насеља
посебне пословне зоне
КОМПЛЕКСНЕ НАМЕНЕ - са станов. великих
густина, објекти јавне намене
капацитетни градски центри
ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОБНОВЕ
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
НЕИЗГРАЂЕНЕ
ПОВРШИНЕ
слободне
површине
паркови
рекреативне површине
спортски терени
САОБРАЋАЈНИЦЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

Коефицијент корекције
2,0
3,0
2,5
1,5
2,5
4,5
7,0
5,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,0
1,5
2,0
2,2
2,5
7,5

Г. КОЕФИЦИЈЕНТ ЗНАЧАЈА ПОДРУЧЈА ПЛАНА
ОЗНАКА
ЗНАЧАЈ ПОДРУЧЈА ПЛАНА
Г.1.
значајно за насеље, део града, блок
Г.2.
значајно за цео град, односно општину

Коефицијент корекције
0,8
1,0
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значајно за регион, односно Републику

1,2

Д. КОЕФИЦИЈЕНТ СЛОЖЕНОСТИ ПРОБЛЕМА РЕШАВАЊА
ОЗНАКА
СЛОЖЕНОСТ ПРОБЛЕМА РЕШАВАЊА
Д.1.
уобичајени ниво сложености
Д.2.
специфичности локалног значаја
Д.3.
комплексни и сложени проблеми

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

Ђ. КОЕФИЦИЈЕНТ (СТЕПЕН ИЛИ ИНДЕКС) ИЗГРАЂЕНОСТИ ПОДРУЧЈА
ОЗНАКА
СТЕПЕН ИЛИ ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ
Ђ.1.
до 0,5
Ђ.2.
0,5 до 2,0
Ђ.3.
преко 2,0

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

Е. КОЕФИЦИЈЕНТ (СТЕПЕН ИЛИ ИНДЕКС) ЗАУЗЕТОСТИ ЗЕМЉИШТА
ОЗНАКА
Е.1.
Е.2.
Е.3.

СТЕПЕН ИЛИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ
ЗЕМЉИШТА
до 20 %
20 - 40 %
преко 40 %

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

Ж. КОЕФИЦИЈЕНТ ФАКТОРА ОГРАНИЧЕЊА - ПРИРОДНЕ, АМБИЈЕНТАЛНЕ ВРЕДНОСТИ
И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
ОЗНАКА
Ж.1.
Ж.2.
Ж.3.

ФАКТОРИ ОГРАНИЧЕЊА - ПРИРОДНЕ,
АМБИЈЕНТАЛНЕ ВРЕДНОСТИ И Н.К.Д.
не постоје значајне вредности
постоје вредности локалног значаја
постоје значајне и изузетне вредности

Коефицијент корекције
0,8
1,0
1,2

З. КОЕФИЦИЈЕНТ РЕГИОНА (КР)
ОЗНАКА
З.1.
З.2.
З.3.
З.4.
З.5.
З.6.
З.7.

РЕГИОН
неразвијено подручје централне Србије
подручје Косова и Метохије
мање развијено подручје Војводине
развијено подручје централне Србије
развијено подручје Војводине
шире подручје Београда
уже подручје Београда

Коефицијент корекције
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2

2.2. Пројекат за парцелацију и препарцелацију
Члан 19.
Израчунавања ЦЕНЕ израде пројекта за парцелацију и препарцелацију врши се према
следећој формули:
Цена = А х (2 + бп/10 + П/10)
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200 бодова,
број парцела (почетне + формиране)
површина у хектарима (ha)

3.1. Израда стратешке процене утицаја на животну средину
Члан 20.
Цена израде Стратешке процене утицаја на животну средину за целокупну територију
одговарајућег урбнистичког плана износи 15 % од цене израде плана.
У случају да је за израду Стратешке процене утицаја на животну средину потребно
ангажовања стручњака из струка које нису заступљене у ЈП“Урбанизам“ Панчево, цена
израде Стратешке процене износи 20% од цене израде плана.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о начину одређивања цене израде
просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката („Сл.лист града
Панчева“ бр. 38/12, 7/14, 30/14, 7/15 и 19/15).
Члан 22.
Ова одлука доставља се на сагласност Скупштини града Панчева.
По прибављеној сагласности, одлука се објављује у Службеном листу Града Панчева" и на
WEB сајту ЈП "Урбанизам" Панчево, а ступа на снагу осмог дана од дана објављиваља у
"Службеном листу Града Панчева".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Управни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево –
правног претходника ЈП“Урбанизам“ Панчево је, на седници одржаној 19.11.2012. године
донео Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких
планова и урбанистичких пројеката, којом је дефинисан начин одређивања и висина цене
израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката. Након
прибављања сагласности Скупштине града Панчева, одлука је објављена у „Службеном
листу града Панчева“ бр. 38/2012. Временом, а у циљу усклађивања одлуке са новим
законским решењима, вршене су измене и допуне одлуке и исте су након добијања
сагласности оснивача и објављене („Сл.лист града Панчева“ бр. 7/14, 30/14, 7/15 и 19/15).
У међувремену, дошло је до промене пословног имена и седишта предузећа, али је
предузеће и даље наставило да обавља делатност израде просторних и урбанистичких
планова и урбанистичко техничке документације, на основу Уговора са градом Панчево,
којим му је поверено искључиво право за обављање те делатности.
Поред чињенице да је важећу Одлуку требало изменити из формалних разлога у циљу
усаглашавања са променом пословних података, указала се потреба и за суштинским
променама, имајући у виду да је дошло до измена закона и подзаконских аката који одређују
поступак доношења и садржај планске и техничке документације.
Нова решења Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл.гласник РС бр. 32/2019) нужно су условила усклађивање
постојеће одлуке и то не само терминолошки већ и суштински –садржајно. Све новине које је
донео поменути правилник су инкорпорисане у ову одлуку и у целости је извршено
усклађивање.
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У односу на досада важећу одлуку, промена се састоји у томе што иста не садржи елементе
за утврђивање цене за израду Просторних планова посебне намене и Регионалног
просторног плана, а имајући у виду да и поред кадровске оспособљености предузећа, одлуку
о приступању изради тих планова и одређивању израђивача не доносе органи ЈЛС.
Досадашња пракса је показала да је важећом одлуком била вишеструко прецењена израда
Стратешке процене утицаја плана на животну средину, па је тај износ прилагођен тржишним
условима и смерницама из одговарајућих одлука Инжењерске коморе Србије.
У погледу висине цене израде просторних и урбанистичких планова и урбанистичкотехничких докумената, иста је остала на постојећем нивоу. Задржана је вредност бода из
важеће одлуке, а начин утврђивања висине цене израде документације је транспарентан за
све заинтересоване.
Имајући у виду све горе наведено, доноси се одлука као у изреци.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Милан Стојановић, дипл.инж.технологије
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 30.12.
2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "ХИГИЈЕНА" Панчево БРОЈ
4460-62-3 ОД 13.11.2019. ГОДИНЕ О
ПРОМЕНИ ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА САКУПЉАЊА И
ОДВОЖЕЊА СМЕЋА И ОДЛАГАЊА И
УКЛАЊАЊА ОТПАДА И ДРУГОГ СМЕЋА
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа "Хигијена"
Панчево, број: 4460-62-3 од 13.11.2019. године, о
промени цена за вршење комуналних услуга сакупљања
и одвожења смећа и одлагања и уклањања отпада и
другог смећа.
II
Саставни део овог решења је Одлука Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа "Хигијена"
Панчево, број: 4460-62-3 од 13.11.2019. године, о
промени цена за вршење комуналних услуга сакупљања
и одвожења смећа и одлагања и уклањања отпада и
другог смећа.
III
Ово решење ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, примењиваће се од 01. у наредном

месецу и објављује се у "Службеном листу града
Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30.12.2019. године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ – ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4460-62-3
Панчево, 13.11.2019.године

На основу члана 44 Статута Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево
(„Сл.лист града
Панчева“ бр. 39/16, 9/17 и 11/17), Надзорни одбор
Предузећа
на
редовној
седници
одржаној
дана,13.11.2019. године, решавајући тачку 3. усвојеног
дневног реда – Размарање предлога Одлуке бр.4939 од
12.11.2019.године о промени цена за вршење
комуналних услуга, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА САКУПЉАЊА И
ОДВОЖЕЊА СМЕЋА И ОДЛАГАЊА И
УКЛАЊАЊА ОТПАДА И ДРУГОГ СМЕЋА
I Утврђују се НЕТО цене услуга сакупљања и
одвожења смећа и то:
- Стамбени простор 4,86 дин/m2
- Пословни простор установа 4,86 дин/m2
- Пословни простор предузећа привреда 5,29
дин/m2
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- Пословни простор трговинских делатности
преко 150 m2 15,02 дин/m2
- Пословни простор банака и осигуравајућих
друштава 34,80 дин/m2
- Пословни простор поште и телекомуникација
15,02 дин/m2
- Простор пијаца – тржнице 15,02 дин/m2
- Простор мини пијаца 6,53 дин/m2
- Пословни простор правних лица и самосталне
делатности (радње, угоститељски објекти и сл.)
1. I зона – Трговина, угоститељство, призводња
и продаја брзе хране (пицерије, бурегџинице,
ћевабџинице и сл.) пекаре, сви киосци, забавне и
спортске кладионице 22,58 дин/m2
2. I зона - остале делатности 13,16, дин/m2
3. II зона - Трговина, угоститељство, призводња
и продаја брзе хране (пицерије, бурегџинице,
ћевабџинице и сл.) пекаре, сви киосци, забавне и
спортске кладионице 13,16 дин/m2
4. II зона - остале делатности 9,39 дин/m2
5.III зона - Трговина, угоститељство, призводња
и продаја брзе хране (пицерије, бурегџинице,
ћевабџинице и сл.) пекаре, сви киосци, забавне и
спортске кладионице 9,39 дин/m2
6. III зона – остале делатности 7,50 дин/m2
Утврђује се НЕТО цена за вршење комуналне
услуге одлагања и уклањања отпада и др. смећа у износу
од 2,78 дин/m2
II Применом ове одлуке престаје примена и
важност Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Хигијена“
Панчево о корекцији цене за вршење комуналних услуга
сакупљања и одвожења смећа број 5180/14-5 од 12.
марта 2014. године објављене у „Службеном листу града
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Панчева“ бр. 11 од 11. јуна 2014. године и Одлуке
Надзорног одбора ЈКП „Хигијена“ Панчево о корекцији
цене за вршење комуналне услуге одлагања и уклањања
отпада и др. смећа бр. 5180/14-4 од од 12. марта 2014.
године објављене у „Службеном листу града Панчева“
бр. 11 од 11. јуна 2014. године.
III На ову Одлуку саласност даје надлежни
орган јединице локалне самоуправе -Скупштина града
Панчева. Уз захтев за давање сагласности из овог става
ЈКП „Хигијена“ Панчево доставља Скупштини града
Панчева образложење које садржи разлоге промене цене
и детаљну структуру промене цене.
IV Ова Одлука ступа на снагу по добијеној
сагласности Скупштине града Панчева, примењиваће се
почев од 01. у наредном месецу од дана добијања
предметне сагласности и објавиће се у Службеном листу
града Панчева.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ЈКП „Хигијена“ Панчево врши промену цена за
вршење комуналних услуга сакупљања и одвожења
смећа и одлагања и уклањања отпада и др. смећа у
складу са чл. 28 Закона о комуналним делатностима (Сл.
гласник РС, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).
Важеће цене су дефинисане Одлуком о
корекцији цене за вршење комуналних услуга
сакупљања и одвожења смећа и Одлуком о корекцији
цене за вршење комуналне услуге одлагања и уклањања
отпада и др. смећа („Сл. лист Града Панчева“ бр 11/14)
Промена цена подразумева линеарно повећање
постојећих појединачних цена сакупљања и одвожења
смећа и одлагања и уклањања отпада и др. смећа за 5%.

Табела бр. 1- Упоредни преглед важећих и предложених цена
Р.бр.

Опис цене

1

2

Цена у дин без ПДВ-а/м²
Предложена
Важећа цена
цена
3

4

5

A.

НЕТО цене услуга сакупљања и одвожења смећа:

1
2

Стамбени простор
Пословни простор установа

3

Пословни простор предузећа-привреда

5,04

5,29

4

Посл.простор трговинских делатн.преко 150 м²

14,30

15,02

5
6

Пословни простор банака и осигур.друштава
Пословни простор поште и телекомуникација

33,14
14,30

34,80
15,02

7

Простор пијаца - тржнице

14,30

8

Простор мини пијаца
Посл.простор правних лица и самост.делатности
(радње, угостит.објекти и сл.)
I зона - Трговина, угоститељство, произв.и продаја
брзе хране, пекаре, сви киосци, забавне и спортске
I зона - Остале делатности
II зона - Трговина, угоститељство, произв.и продаја
брзе хране, пекаре, сви киосци, забавне и спортске
II зона - Остале делатности
III зона - Трговина, угоститељство, произв.и продаја
брзе хране, пекаре, сви киосци, забавне и спортске
III зона - Остале делатности
НЕТО цена одлагања и уклањања отпада и др.
Одлагање и уклањање отпада

6,22

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Б.
1

4,63
4,63

2

Цена у дин са ПДВ-ом/м
Предложена
Важећа цена
цена

4,86
4,86

6

5,09
5,09

Индекс
4/3 и
6/5
8

5,35
5,35

105
105

5,54

5,82

105

15,73

16,52

105

36,45
15,73

38,28
16,52

105
105

15,02

15,73

16,52

105

6,53

6,84

7,18

105

21,50

22,58

23,65

24,83

105

12,53

13,16

13,78

14,47

105

12,53

13,16

13,78

14,47

105

8,94

9,39

9,83

10,33

105

8,94

9,39

9,83

10,33

105

7,14

7,50

7,85

8,25

105

2,65

2,78

2,92

3,06

105
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Последња промена цена извршена је Одлуком
Надзорног одбора ЈКП „Хигијена“ Панчево 12. марта
2014. године, односно прибављањем сагласности
Скупштине Града Панчева 11. јуна 2014. године, тако да
у периоду протеклих 5 (пет) година није било
усклађивања цена.
Разлог промене цена, односно повећања од 5%,
је неопходно усклађивање ценовника комуналних
услуга у складу са начелом довољности цене да покрије
пословне расходе из члана 25. став 1. тачка 3 Закона
Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр.
88/2011, 104/2016 и 95/2018).
Наиме, од 2014. до 2019. године дошло је до
раста трошкова материјала и трошкова услуга трећих
лица, а за 2019. годину према Смерницама за израду
годишњег програма пословања за 2019. годину стопа
инфлације износи 2,3%.
Приходи од сакупљања и одвожења смећа и
одлагања и уклањања отпада и др. смећа се фактуришу
према важећим Одлукама Скупштине града Панчева:
1. Важеће нето цене у динарима без ПДВ-а по
метру квадратном су дефинисане Одлуком о корекцији
цене за вршење комуналних услуга сакупљања и
одвожења смећа и Одлуком о корекцији цене за вршење
комуналне услуге одлагања и уклањања отпада и др.
смећа („Сл. лист Града Панчева“ бр 11/14).
2. Према Одлуци о изменама и допунама
Одлуке о одржавању чистоће и управљању отпадом
(„Сл. лист Града Панчева“ бр 29/17):
Количина услуга је утврђена као површина
стамбених објеката и пословног простора у метрима
квадратним према Одлуци о изменама и допунама
Одлуке о одржавању чистоће и управљању отпадом
(„Сл. лист Града Панчева“ бр 29/17)
Дефинисани су корективни фактори којим се
умањује цена појединим категоријама корисника услуга.
За пословни простор површине до 1 000 m2– 100% од
важеће цене, за пословни простор површине од 1 001
до5 000 m2 – 80% од важеће цене, за пословни простор
површине од 5 001 до10 000 m2 – 70% од важеће цене,
за пословни простор површине преко 10001 m2 – 60%
од важеће цене, за пословни простор предшколских
установа и установа основног и средњег образовања –
30% одважеће цене, за пословни простор пијаца – 30%
од важеће цене.
Дефинисан је изузетак у фактурисању услуге,
на начин да ће Јавно комунално предузеће и правно
лице чији је пословни простор површине преко 100 000
m2, правно лице из северне пословне зоне, као и правно
лице које се бави производњом обновљивих извора
енергије, закључити уговор којим ће регулисати
међусобна права иобавезе, уз сагласност Градског већа
града Панчева.
- Одлуком о остваривању права на умањење
или привремено ослобађање плаћања услуге сакупљања,
уклањања, одвожења и одлагања кућног отпада („Сл.
лист Града Панчева“ бр 12/13) прописано је умањење
месечног рачуна од 5% власник или закупац стамбеног
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простора месечну обавезу плати у року означеном у
рачуну или авансно. Такође, прописани су услови за
остваривање умањења месечног рачуна од 90% код
пословног простора који се не користи или није у
функцији, односно ослобађање од плаћања месечне
обавезе код стамбеног објекта у којем се не станује.
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1.1
1.2
2
2.1
2.2
3

Пословни простор предузећапривреда

3.1

Пословни простор до 1.000 m

3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8
9

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Умањењ е месечног
рачуна од 90% према
Одлуци о оствар. права
на умањење или привр.
ослоб. плаћања услуге у
динарима без ПДВ-а

Умањењ е месечног
рачуна према Одлуци
надзорног одбора или
закљ ученом уговору

Укупни приход на
месечном нивоу у
динарима без ПДВ-а

4

5

6

7

8

9

10

11=(3х(4х6+5))+7-8-9-10

389.374,00

2

2

m
Пословни простор од 5.001 до
10.000 m
2
Пословни простор преко 10.001 m
Посл.простор трговинских
делатн.преко 150 м²
Пословни простор банака и
осигур.друштава
Пословни простор поште и
телекомуникација
Простор пијаца - тржнице
Простор мини пијаца
Посл.простор правних лица и
самост.делатности (радње,
угостит.објекти и сл.)
I зона - Трговина, угоститељство,
произв.и продаја брзе хране, пекаре,
сви киосци, забавне и спортске
кладионице
I зона - Остале делатности
II зона - Трговина, угоститељство,
произв.и продаја брзе хране, пекаре,
сви киосци, забавне и спортске
кладионице
II зона - Остале делатности
III зона - Трговина, угоститељство,
произв.и продаја брзе хране, пекаре,
сви киосци, забавне и спортске
кладионице
III зона - Остале делатности
УКУПНО

0,00

0,00

Укупни приход на
годиш њем нивоу у
динарима без ПДВ-а

Умањење месечног
рачуна од 5% према
Одлуци о оствар. права
на умањење или привр.
ослоб. плаћања услуге у
динарима без ПДВ-а

3

2.171.727

12

15.069.272,00

180.831.264,00

2.019.551

4,63

2,65

1

373.056,00

14.329.275,28

171.951.303,36

152.176
168.978

4,63

2,65

0,5

16.318,00
0,00

58.542,00

739.996,72
874.010,09

8.879.960,64
10.488.121,06

79.876

4,63

2,65

1

0,00

0,00

0,00

581.497,28

6.977.967,36

89.102

4,63

2,65

0,3

0,00

8.917,27

58.542,00

292.512,81

3.510.153,70

1.362.011,27 3.724.576,00

9.252.532,22

111.030.386,59

1.906.427

Пословни простор од 1.001 до 5.000

2

Закљ учен уговор уз
сагласност градског већа
према Одлуци о
одржавањ у чистоће и
управљ ању отпадом

2

Стамбени простор
Стамбени простор у ужој
територији града Панчева и
Старчеву
Стамбени простор у Долову
Пословни простор установа
Предшколске установе, установе
основног и средњег образовања
Остале установе

К орективни фактор
према Одлуци о изм. и
доп. Одлуке о одрж авању
чистоће и управљ ању
отпадом

1

1

Цена одлагања и
уклањ ањ а отпада и др.
смећа у динарима без
ПДВ-а

Опис

Цене услуга сакупљ ања и
одвожењ а смећа у
динарима без ПДВ-а

Р.бр.

Површ ина која се
фактуриш е

Табела бр. 2- Преглед Прихода од сакупљања и одвожења смећа и одлагања и уклањања отпада и др. смећа на месечном и годишњем нивоу,
по категоријама корисника услуга према важећим ценама.

236.362

1.634.548

5,04

2,65

1

69.937

5,04

2,65

0,8

109.532,00

8.917,27

59.657

5,04

2,65

0,7

142.285

5,04

2,65

0,6

104.818

14,30

2,65

1

47.824,43

1.728.840,68

20.746.088,10

12.739

33,14

2,65

1

112.513,02

343.415,79

4.120.989,44

4.935

14,30

2,65

1

0,00

83.648,25

1.003.779,00

57.640
13.800

14,30
6,22

2,65
2,65

0,3
0,3

0,00
0,00

400.021,60
62.376,00

4.800.259,20
748.512,00

1.864.511,95

22.374.143,44

153.581

0,00

453.368,46

0,00

30.219

21,50

2,65

1

50.294,79

679.494,06

8.153.928,72

29.930

12,53

2,65

1

193.672,51

260.664,89

3.127.978,66

22.292

12,53

2,65

1

14.399,75

323.992,81

3.887.913,74

26.863

8,94

2,65

1

146.399,09

164.943,09

1.979.317,02

28.082

8,94

2,65

1

4.203,69

321.266,69

3.855.200,24

16.195
4.594.645

7,14

2,65

1

114.150,42
29.678.628,57

1.369.805,05
356.143.542,83

498.906,00

44.398,63
1.984.634,45 3.783.118,00
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Калкулација трошкова пружања услуге
сакупљања и одвожења смећа и одлагања и уклањања
отпада и др. смећа на годишњем нивоу сачињена је
сагледавањем стварних трошкова по местима трошкова
у периоду 01.01.2019. год. – 30.09.2019. год. Извршена је
пројекција трошкова по местима трошкова на
годишњем нивоу. Расходи РЈ „Изношење отпада“, РЈ
„Стара депонија“, РЈ „Нова депонија“, РЈ „Одржавање –
радионица“, „ХТЗ и вешерај“ су укалкулисани у пуном
износу. Расходи МТ заједничких служби (економско
финансијски сектор, сектор правних и општих послова,
раднички ресторан и сл.) су укалкулисани у износу 70%
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вредности. У калкулацију нису укључени расходи РЈ
„Екосировина“. С обзиром на то да је опрема којом ЈКП
„Хигијена“ Панчево обавља комуналну делатност
застарела, те већим делом књиговодствено отписана и да
трошкови амортизације не омогућавају просту
репродукцију средстава за рад, укалкулисана је
акумулација. Приликом пројекције прихода није узиман
у обзир степен наплате, односно приходи нису умањени
по том основу, стога су трошкови увећена за годишњи
отпис потраживања у ставци Расходи по основу
обезвређења имовине.

Р.бр.

Конто

Табела бр. 3 - Калкулација трошкова пружања услуге сакупљања и одвожења смећа и
одлагања и уклањања отпада и др. смећа на годишњем нивоу.

1
2

50
51

3
4
5
6
7
8
9
10
11

52
53
54
55
56
57
58
/

Назив конта / Опис
Набавна вредност продате робе
Трошкови материјала
Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације и резервисања
Нематеријални трошкови
Финансијски расходи
Остали расходи
Расходи по основу обезвређења имовине
Акумулација
СВЕГА

Износ у
динарима
без ПДВ-а
56.289,36
36.182.669,08
182.757.854,39
22.492.210,25
39.717.086,01
18.529.501,68
351.326,54
4.498.134,35
35.000.000,00
34.300.000,00
373.885.071,65

Повећањем прихода од 5% укупни пројекција
прихода од сакупљања и одвожења смећа и одлагања и
уклањања отпада и др. смећа на годишњем нивоу
износили би 373.950.720 динара без ПДВ-а.
Председник Надзорног одбора,

ПЕТРУ,
полицијском
испоставе Панчево.

Градоначелник града Панчева, дана 16.12.2019.
године разматрао је Предлог Одлуке о додели награде
града Панчева „Полицајац месеца“, те је на основу
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16- др.закон и 47/18), чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 25/15-пречишћен текст и 12/16,8/19 и 16/19) и
чланова 2. и 3. Одлуке о награди града Панчева
„Полицајац месеца“ („Службени лист града Панчева“
број 13/15) донео

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-1572
Панчево, 16.12. 2019.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА

Драгана Креко

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

Награда града Панчева „Полицајац месеца“ за
месец новембар 2019. године додељује се КОСТИЋ

службенику

Полицијске

Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу града
Панчева».

Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 20.12.2019.
године, разматрао је Правилник о изменама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Панчево од 16.12.2019.године, те је на основу чланова
44. и 66. Закона о локалној самоуправи ('"Службени
гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и
47/18) и чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19) донео
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Панчево од
16.12.2019.године

30. децембар 2019. године

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа за превоз
путника „Аутотранспорт-Панчево“ са ПО
Панчево од 16.12.2019.године

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа
„Водовод
и
канализација“
Панчево
од
16.12.2019.године, с обзиром да је исти урађен у складу
са Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе града
Панчева за 2017.годину („Сл.лист града Панчева“ број
17/17, 29/17, 4/18, 11/18 и 37/19).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Водовод и канализација“ Панчево да поштује одредбе
Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт-Панчево“ са ПО Панчево од
16.12.2019.године, с обзиром да је исти урађен у складу
са Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе града
Панчева за 2017.годину („Сл.лист града Панчева“ број
17/17, 29/17, 4/18, 11/18 и 37/19).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe за
превоз путника „Аутотранспорт - Панчево“ Панчево да
поштује одредбе
Закона о буџетском систему
(“Службени гласник РС” број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14,
68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и
72/19) и друге прописе, којима је прописано да
корисници јавних средстава не могу заснивати радни
однос са новим лицима ради попуњавања слободних,
односно упражњених радних места до рока утврђеног
законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-2/2019-1604
Панчево, 20.12.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-2/2019-1598
Панчево, 19.12.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА

Саша Павлов

Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 19.12.2019.
године, разматрао је Правилник о организацији и
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа
за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ са ПО
Панчево од 16.12.2019.године, те је на основу чланова
44. и 66. Закона о локалној самоуправи ('"Службени
гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18) и чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), донеo

Градоначелник града Панчева, дана 20.12.2019.
године, разматрао је Правилник
о унутрашњој
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Грејање“ Панчево од
16.12.2019.године, те је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник РС''
бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и
чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), донеo
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Грејање“ Панчево
од 16.12.2019.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево од
16.12.2019.године, с обзиром да је исти урађен у складу
са Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе града
Панчева за 2017.годину („Сл.лист града Панчева“ број
17/17, 29/17, 4/18, 11/18 и 37/19).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Грејање“ Панчево да поштује одредбе Закона о
буџетском систему(“Службени гласник РС” број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19 и 72/19) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-2/2019-1601
Панчево, 20.12.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 10.12. 2019.
године, разматрао је Предлог решења о образовању
Тима за припрему нацрта текста Локалног акционог
плана за младе за период од 2020. до 2022. године , па је
на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи ( "Службени гласник РС" број 129/07 , 83/14
– др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и чланова 54. и 98.
став 2. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19), донео следеће

30. децембар 2019. године

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА ПРИПРЕМУ
НАЦРТА ТЕКСТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020.
ДО 2022. ГОДИНЕ
I
Образује се Тим за припрему нацрта текста
Локалног акционог плана за младе за период од 2020.
до 2022. године ( у даљем тексту : Тим) у следећем
саставу:
1. Мирјана Савков,координатор канцеларије за
младе града Панчева, координатор,
2.Јасна Киревски, професор разредне наставе,
члан,
3.Душан Станишковић ,представник Удружења
„КОМПАС“ из Панчева, члан,
4. Ожеговић Владимир,представник Удружења
„Асоцијација за младе“ из Панчева, члан,
5. Жељка Опанчина , стручни саветник у
Националној служби за запошљавање, филијала
Панчево , члан,
6. Марко Младеновић, одборник Скупштине
града Панчева, члан,
7. Јован Самоилов, запослен у Омладинском
ресурсном центру Дома омладине Панчево, члан,
8. Ивана Орлов Гајан, представница Црвеног
крста Панчево, члан.
II
Задаци Тима су:
- израда извештаја о истраживању реализације и
ефектима Стратегије бриге о младима града Панчева
2014-2017. „Сигурна полазна тачка за одрастање“ и
припремe препорука из евалуације,
- утврђивање методологије рада, прикупљање и
обрада података, формирање базе података по
областима деловања, анализирање положаја и потреба
младих од 15-30 година у областима: образовања ,
здравља, одрастања, безбедности , запошљавања ,
активног учествовања у одлучивању, мобилности,
интеркултурализма, волонтеризма и активизма,
- припрема нацрта текста Локалног акционог
плана за младе за период од 2020. до 2022. године ради
упућивања Градском већу града Панчева на разматрање
и утврђивања предлога и упућивање Скупштини града
Панчева на разматрање и доношење.
III
Тим може по потреби да ангажује и
представнике/це удружења и организација цивилног
друштва као и друга релевантна стручна лица за
поједине области Локалног акционог плана за младе за
период од 2020. до 2022. године.
IV
Састанке тима сазива координатор Тима.
Тим доноси План рада на првом састанку.
За пуноважан рад Тима потребно је да састанку
Тима присуствује већина од укупног броја чланова/ица.
Тим одлучује на састанцима већином гласова
од укупног броја присутних чланова/ица.
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V
Обавезују се организационе јединице Градске
управе града Панчева, установе социјалне и здравствене
заштите, образовања и васпитања, културе, омладине и
други субјекти чији је оснивач град Панчево, удружења
која се баве социјалним питањима,младима и за младе
као и други заинтересовани субјекти и појединци, да у
складу са својим надлежностима, учествују у припреми
Нацрта Локалног акционог плана за младе за период од
2020. до 2022. године.
VI
Стручне и административно-техничке послове
за потребе Тима обавља Секретаријат за јавне службе и
социјална питања и Секретаријат за скупштинске
послове, послове градоначелника и Градског већа
Градске управе града Панчева, а по потреби и друге
организационе јединице Градске управе града Панчева.
VII
Извештај о раду Тим доставља Градоначелнику
града Панчева посредством Секретаријата за јавне
службе и социјална питања, најкасније до 31.01.2020.
године.
VIII
Новчане накнаде које ће се исплатити
члановима Тима по обављеном послу, осим уколико су
наведена лица изабрана, именована, постављена или
запослена у органима града Панчева, биће одређене
посебним Решењем Градоначелника града Панчева у
складу са расположивим средствима у буџету града
Панчева.
IX
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-1540
ПАНЧЕВО, 10.12. 2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИK ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 05.12.2019.
године, разматрао је Предлог решења о образовању
Комисије за вредновање пројеката ромских организација
цивилног друштва, па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС"
број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16- др. закон и 47/18)
и чланова 54. и 98. став 2 Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15- пречишћен
текст, 12/16,8/19 и 16/19), донео следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА РОМСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

30. децембар 2019. године

I
Образује се Комисија за вредновање пројеката
ромских организација цивилног друштва (у даљем
тексту :комисија, у следећем саставу)
1. Миленко Чучковић , члан Градског већа
града Панчева за подручје рада, запошљавања и
социјалну политику,члан
2. Ивана Ђорђевић, запослена у Секретаријату
за јавне службе и социјална питања, члан
3.Виолета
Андулајевић,запослена
у
Секрeтаријату за финансије ,члан
Комисија на првој седници бира председника
Комисије који координира рад Комисије и води седнице.
О раду Комисије води се записник.
За секретара Комисије одређује се Пава
Чабриловски, координатор за ромска питања у Градској
управи града Панчева, која ће обављати стручне и
административно-техничке послове за потребе Комисије
у сарадњи са Секретаријатом за скупштинске послове,
послове градоначелника и Градског већа и
Секретаријатом за јавне службе и социјална питања.
II
Послови вредновања пројеката ромских
организација цивилног друштва обухватају активности
за спровођење Конкурса за финансирање суфинансирање пројеката ромских организација
цивилног друштва у 2019. години, односно активности
на процени квалитета пројеката, утврђивању ранг листе
пројеката и коначног предлога пројеката за
финансирање - суфинансирање из буџета града
Панчева , на основу чијег предлога ће градоначелник
извшити избор.
III
Седнице
Комисије
сазива
председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија на седницама одлучује већином
гласова од укупног броја чланова.
IV
Записнике са седница, Комисија доставља
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, по потреби и другим
секретаријатима, док извештаје о раду Комисија
доставља Градоначелнику града Панчева посредством
Секретаријата за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, најкасније до 30.06.2020.
године.
V
Чланови Комисије и секретар из тачке I овог
решења именују се до окончања поступка спровођења
Конкурса за финансирање - суфинансирање пројеката
ромских организација цивилног друштва у 2019. години.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-1530
ПАНЧЕВО, 05.12.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној дана 17.12. 2019. године, разматрало је
Предлог изменa
Локалног акционог плана за
запошљавање града Панчева за 2019. годину, па је по
прибављеном позитивном мишљењу Савета за
запошљавање града Панчева датом Закључком II Савета
за запошљавање града Панчева бр. II-06-06-19/2019-8 од
27.11.2019. године, а на основу чланова 46. и 66. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености ("Службени гласник РС", број
36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17-др.закон) и чланова
59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19
и 16/19 ), усвојило

30. децембар 2019. године

ИЗМЕНЕ ЛОКАЛНОГ AКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА
2019. ГОДИНУ
У Локалном акционом плану за запошљавање
града Панчева за 2019. годину („Сл.лист града Панчева“
број 4/19 и 12/19), у поглављу 7. Мере активне политике
запошљавања града Панчева за 2019. годину у подтачки
7.6. Програм за подршку почетницима у бизнису
(правно-финансијско саветовање у пословању), износ од
4.000.000,00 динара замењује се износом „3.170.000,00“
динара.
У истом поглављу у подтачки 7.7. Додела
субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање,
износ од 15.000.000,00 динара, замењује се износом
„10.480.000,00 динара“.
У истом поглављу у подтачки 7.9. Субвенције
за отварање нових радних места, износ од 19.500.000,00
динара, замењује се износом „24.850.000,00 динара“.
У поглављу 8. Средства за реализацију мера и
носиоци спровођења, табела из става 5. мења се и гласи:

„
Предлог распореда средстава за реализацију програма и мера активне политике запошљавања
града Панчева за 2019. годину:
Мере активне политике запошљавања

Средства у динарима

Лица

1

Стручна пракса

6.000.000,00

≈ 25

2

Јавни радови за категорију теже
запошљивих лица

1.500.000,00

≈ 15

3

Студентска летња пракса

1.000.000,00

≈ 55

4

Сајам запошљавањa

5

500.000,00

Више стотина посетилаца

Унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за
извођење практичне наставе

4.000.000,00

≈ 6 средњих школа и више стотина
ученика

6

Програм за подршку почетницима у
бизнису (правно-финансијско саветовање
у пословању)

3.170.000,00

≈ 40

7

Додела субвенција почетницима у
бизнису – самозапошљавање

10.480.000,00

≈ 40

8

НИС ШАНСА

0,00

≈0

9

Субвенције за отварање нових радних
места

24.850.000,00

≈ 38

10

Смањење сиромаштва кроз могућност
запошљавања у сарадњи са „Хелп“
организацијом у 2019. години – жене и
Роми

500.000,00

≈ 20
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Смањење сиромаштва кроз могућност
запошљавања у сарадњи са „Хелп“
организацијом у 2019. години – радна
пракса за младе

Укупна средства и планиран обухват лица –
Буџет града Панчева

30. децембар 2019. године

91.100,00

≈8

52.091.100,00

- 240 лица за запошљавање
- више стотина корисника за мере
под редним бројем 4. и 5. и 10.

У истом поглављу, у оквиру наслова „НАДЛЕЖНОСТИ“, Табела мера: „Програм за подршку
почетницима у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању)“ мења се и гласи:
„
Мера:

Програм за подршку почетницима у бизнису (правно- финансијско
саветовање у пословању)

Очекивани резултат: Унапређење услова за започињање бизниса
Индикатор(и):
Носиоци
активности:

Број и структура корисника
- Градска управа града Панчева
- Савет за запошљавање града Панчева

Потребна средства –
3.170.000,00
УКУПНО:
Извори
финансирања:
Запошљавање:

у динарима

Буџет града Панчева
Око 40 лица ће добити подршку у области правно-финансијског
саветовања у пословању

„
Табела мера: „Додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање“ мења се и
гласи:
„
Мера:
Додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање
Очекивани
резултат:

Запошљавање око 40 лица

Индикатор(и):

Број закључених уговора о додели субвенција за самозапошљавање

Носиоци
активности:

- Градска управа града Панчева
- Савет за запошљавање града Панчева

Извори
финансирања:

Буџет града Панчева

Потребна средства
–
УКУПНО:

10.480.000,00

„

у динарима
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Табела мера: „Субвенције за отварање нових радних места“ мења се и гласи:
„
Мера:
Субвенције за отварање нових радних места
Очекивани резултат: Запошљавање око 38 лица
Индикатор(и):

Број закључених уговора о додели субвенција за отварање нових радних
места

Носиоци
активности:

- Градска управа града Панчева
- Савет за запошљавање града Панчева

Потребна средства –
УКУПНО:

24.850.000,00
у динарима

Извори
финансирања:

Буџет града Панчева

Запошљавање:

Око 38 лица
„

Измене Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2019. годину ће се
објавити у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2019-83
Панчево, 17.12. 2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Саша Павлов
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