СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 07. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 04 март 2020. ГОДИНЕ

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09,
81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и
9/20), Генералног урбанистичког плана Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 23/12), Одлуке о
изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 2
- Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у
насељеном месту Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 16/19) и члана 39. став 1. тачка 5. 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 04.03.
2020 године донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 2 СТРЕЛИШТЕ СА ХИПОДРОМОМ И
ВОЈЛОВИЦА СА ТОПОЛОМ У НАСЕЉЕНОМ
МЕСТУ ПАНЧЕВО
Члан 1.

Доносе се измене и допуне Плана генералне
регулације Целина 2 - Стрелиште са Хиподромом и
Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево.
Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су Измене и допуне
Плана генералне регулације Целина 2 - Стрелиште са
Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту
Панчево израђен од стране Јавног предузећа „Урбанизам“
Панчево.
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

Аконтација претплате 11.828,94

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-3/2020-2
Панчево,04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЦЕЛИНА 2
СТРЕЛИШТЕ СА ХИПОДРОМОМ И ВОЈЛОВИЦА СА ТОПОЛОМ
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО
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), 35. став 7. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12,
42/13- одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19,
37/19- др.закон и 9/20), Генералног урбанистичког плана Панчева (Сл.лист града Панчева
бр.23/12), Одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације Целина 2 Стрелиште са
Хиподромом и Војловица са Топoлом у насељеном месту Панчево (Сл. лист града Панчева
16/19), чланова 39. став 1 тачка 5 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 04.03.2020.год. донела је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 2 СТРЕЛИШТЕ
СА ХИПОДРОМОМ И ВОЈЛОВИЦА СА ТОПOЛОМ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
ПАНЧЕВО
А. УВОД
А.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
А.1.1. ПОВОД И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изменама и допунама плана генераалне
регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево
(Сл. Лист града Панчева бр.16/2019), Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС"
бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлика УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19- др.закон и
9/20) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената посторног и
урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС" бр. 32/2019).
У складу са чланом 11 Одлуке о изменама и допунама плана генераалне регулације
Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево (Сл. Лист
града Панчева бр.16/2019) примењен је скраћени поступак измена и допуна планског
дкумента. Обзиром да се ради о изменама и допунама плана ради изградње објеката јавне
намене а које представљају мање измене и допуне планског документа, израђен је елаборат
нацрта плана без спровођења раног јавног увида.
Разлог за израду Измена и допуна плана је ставрање планског основа и издавање дозвола и
изградњу православног Храма у оквиру блока 210 у складу са Законом о планирању и
изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлика УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/19, 37/19- др.закон и 9/20).
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Нова планска документација треба да послужи као основа за израду техничке документације
за изградњу и уређење простора у циљу бољег коришћeња подручја. Просторно-планска
решења су усклађена са прописима који посредно и непосредно регулишу ову област.
У току израде Плана изузетно нису прибављени нови услови и мишљења надлежних органа
и организација у односу на прибављену документацију важећег планског документа због
минималних измена плана. Исти ће бити прибављени у току израде пројектне документације
односно за потребе израде урбанистичког пројекта за предметни простор што се Изменама и
допунама плана задржава као планска обавеза.

У складу са чланом 3 Одлуке о изменама и допунама плана измене и допуне обухватају
простор који је у оквиру граница обухвата основног плана.
А.1.2. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ израде измена и допуна плана је проширење зоне осталих намена (комплекси посебне
намене, верски објекти) за простор за изградњу православног хранма на делу блока 210, у
делу зоне јавних намена, јавних блоковских површина и културе, односно задржавање
основне намене дефинисане планом вишег реда, дефинисање површине остале намене у
функцији јавне намене, развој урбанистчке целине, побољшање нивоа инфраструктурне
опремљености и подизање нивоа стандарда јавних простора.
А.2. ОБУХВАТ ПЛАНА
А.2.1. ГРАНИЦА И ПОВРШИНА ОБУХВАЋЕНОГ ПРОСТОРА
Измена планског документа се односи на Блок 210 унутар Плана генералне регулације
Целина 2 Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево.
Оквирна граница измене и допуне плана је дефинисана са северозападне стране границом
катастарске парцеле број 16100 (улица Михаила Петровића Аласа) као и координатама
граничних тачака Г1 и Г2. Са североисточне стране граница обухвата је дефинисана
границом катастарске парцеле број 16102 (улица Вељка Влаховића) као и координатама
граничних тачака Г2 и Г3. Са југоисточне стране граница обухвата је дефинисана границом
катастарске парцеле број 16045/2 (улица Вељка Петровића) као и координатама граничних
тачака Г3 и Г4, док је са југозападне стране дефинисана границом катастарске парцеле број
16099 (улица Јована Павловића) као и координатама граничних тачака Г4 и Г1, све у КО
Панчево.
Оквирна површина обухвата измене и допуне износи око 5,3ха
Измена Плана обухвата следеће катастарске парцеле: 16100, 16160, 16102, 16161, 16097/3,
16097/4, 16097/10, 16193, 16097/8, 16097/9, 16194, 16097/7, 16097/5, 16099, 16098, 16045/2,
16097/6 и 16142 све К.О. Панчево.
Измене плана су извршене у оквиру граница обухвата Основног плана.
ИЗМЕНЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОСНОВНИ ПЛАН
Измене се односе на делове текста основног Плана генералне регулације Целина 2
Стрелиште са Хиподром и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево (Сл. Лист
града Панчева бр.16/2060) као и на измене одговарајућих графичких прилога у складу са
разлозима који су дефинисани чланом 2 Одлуке о изменама и допунама плана.
Измене у блоку бр. 210 се односе на:
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комплекс посебне намене са верским објектима се проширује и позиционира на углу
улица Михајла Петровића Аласа и Јована Павловића
9.
простор за културу у оквиру зоне јавних намена се смањује
Напомена: Правила за јавне намене и планирана комаптибилност јавних намена се задржава
како је дефинисано основним планом (Измена и допуна Плана генералне регулације Целина
2 Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево („Сл. лист
града Панчева“ 16/16) Б.1.2.3.1. Правила за јавне намене).
Дозвољена је пренамена објеката и простора једне јавне намене у другу јавну намену.
Плански основ за израду Измена и допуна плане је Генерални урбанистички план Панчева
(Сл.лист града Панчева бр.23/12). као плански документ вишег реда који даје основу за
измену и допуну постојећег Плана генералне регулације Целина 2 Стрелиште са Хиподромом
и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево („Сл. лист града Панчева“ бр. 20/12,
34/12 – исправка, 01/13-исправка, 3/13 – исправка и 16/16).
8.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 2 СТРЕЛИШТЕ СА
ХИПОДРОМОМ И ВОЈЛОВИЦА СА ТОПОЛОМ У ПАНЧЕВУ
Измена и допуна се односи на делове текста у Плану генералне регулације Целина 2
Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево („Сл. лист
града Панчева“ 16/16).
Измене у одељку: Б. ПЛАНСКИ ДЕО, стр 9
Измене у поглављу: Б.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, стр 9
Б.1.1.Подела простора на посебне целине/зоне и претежна намена, стр. 9
Б1.1.3.Биланс урбанистичких показатеља, стр. 11
У наслову "Б1.1.3.Биланс урбанистичких показатеља" на стр.12. испод
поднаслова "Биланс површина јавне намене у оквиру овог плана генералне регулације
је дат у следећој табели“ брише се таблица са припадајућом текстом:
10.

Бр.
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II

Грађевинско земљиште
Јавна намена
Саобраћајнице
Јавне функције и службе
администрација
здравство
образовање
социјално становање
култура
спорт и рекреација
зоне заштитног зеленила
комуналне зоне и објекти
јавно зеленило
блоковске јавне површине
Остала намена

-

управа

Укупна површина грађевинског земљишта

и

Површин
а
196 69 07
116 58 95

%
32,82%
19,47%

0 36 64

0,06%

0 31 28
6 19 16
0 36 32
1 13 83
18 00 62
25 80 65
4 34 10
1 82 85
21 74 67
402 08 85

0,05%
1,03%
0,06%
0,19%
3,01%
4,31%
0,72%
0,31%
3,63%
67,15%
100,00
%

598 77 92
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и замењује таблицама следеће садржине:
Бр.
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II

Грађевинско земљиште
Јавна намена
саобраћајнице
јавне функције и службе
администрација
здравство
образовање
социјално становање
култура
спорт и рекреација
зоне заштитног зеленила
комуналне зоне и објекти
јавно зеленило
јавне блоковске површине
Остала намена

Површин
а
196 45 03
116 58 95
-

управа

Укупна површина грађевинског земљишта

%
32.81%
19.47%

и
0 36 64
0 31 28
6 19 16
0 36 32
1 04 38
18 00 62
25 80 65
4 34 10
1 82 85
21 55 11
402 32 88
598 77 92

0.06%
0.05%
1.03%
0.06%
0.17%
3.01%
4.31%
0.72%
0.31%
3.60%
67.19%
100.00
%

Биланс површина за обухват измене и допуне
Бр.
I
1
2
3
II

Грађевинско земљиште
Јавна намена
саобраћајнице
култура
јавне блоковске површине
Остала намена

Површин
а
4 21 89
2 78 12
0 26 40
1 17 37
1 08 22

Укупна површина грађевинског земљишта

5 30 11

%
79.59%
52.46%
4.98%
22.14%
20.41%
100.00
%
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Б1.2. Грађевинско земљиште за јавне садржаје и објекте, стр. 12
Б1.2.1. Локације, попис парцела и капацитети земљишта за јавне намене, стр. 12
У наслову "Б1.2.1.Локације, попис парцела и капацитети земљишта за јавне
намене" на стр 12. брише се текст следеће садржине:
11.

„У складу са Планом намене површина и планираним саобраћајницама, од целих и делова
катастарских парцела наведених у табели образовати делове грађевинских парцела од којих
ће се по решеним имовинско-правним односима образовати грађевинске парцеле на
грађевинском земљишту јавне намене, и то следећи бројеви:













од 1 до 159 саобраћајнице
Од ЈФ1 до ЈФ4 – јавне функције и службе
З1 и З2 – здравствене установе
Од О1 до О7 – образовне установе
Од СС3 до СС5 – социјално становање
К1 и К2 – културни садржаји
СР1 – спортско-пословна зона
СР2 – спорт и рекреација
ЗЗ1 до ЗЗ10 – зоне заштитног зеленила
Од КЗ1 до КЗ3 – комуналне зоне
Од Б1 до Б56 – јавне блоковске површине
ЈЗ1 и ЈЗ2 – јавно зеленило (парковске површине)“

и замењује текстом следеће садржине:
„У складу са Планом намене површина и планираним саобраћајницама, од целих и делова
катастарских парцела наведених у табели образовати делове грађевинских парцела од којих
ће се по решеним имовинско-правним односима образовати грађевинске парцеле на
грађевинском земљишту јавне намене, и то следећи бројеви:













од 1 до 159 саобраћајнице
Од ЈФ1 до ЈФ4– јавне функције и службе
З1 и З2 – здравствене установе
Од О1 до О7 – образовне установе
Од СС3 до СС5 – социјално становање
К1 и К2 – културни садржаји
СР1 – спортско-пословна зона
СР2 – спорт и рекреација
ЗЗ1 до ЗЗ10 – зоне заштитног зеленила
Од КЗ1 до КЗ3 – комуналне зоне
Од Б1 до Б57 – јавне блоковске површине
ЈЗ1 и ЈЗ2 – јавно зеленило (парковске површине)“
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У наслову "Б1.2.1.Локације, попис парцела и капацитети земљишта за јавне
намене" испод поднаслова „Култура“ на стр. 18 брише се таблица са припадајућим
текстом:
12.

Бр. грађ.
Назив
парц.
К1
Дом културе
К2

Спомен дом

Кат. парц.

Површи
на

16097/1

0 35 85

970/1, 970/2

0 77 98

Укупна површина

1 13 83

Кат.
Општина
Панчево
Војловиц
а

и замењује таблицом следеће садржине:
Култура
Бр. грађ.
Назив
парц.
K1
Планирано
К2

Спомен дом

16097/7

Површи
на
0 26 40

970/1, 970/2

0 77 98

Укупна површина

1 04 38

Кат. парц.

Кат.
Општина
Панчево
Војловиц
а

У наслову "Б1.2.1.Локације, попис парцела и капацитети земљишта за јавне
намене" испод поднаслова „Јавне блоковске површине“ на стр. 19 брише се таблица са
припадајућим текстом:
13.

Бр. грађ.
Назив
парц.
Јавно
Б1
земљиште
Јавно
Б2
земљиште
Јавно
Б3
земљиште
Јавно
Б4
земљиште
Јавно
Б5
земљиште
Јавно
Б6
земљиште
Јавно
Б7
земљиште
Јавно
Б8
земљиште
Б9
Б10
Б11

Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште

Кат. парц.

Површи
на

Кат.
Општина

16062

0 26 97

Панчево

16065

0 40 49

Панчево

16074

0 10 41

Панчево

16152, 16153

0 56 08

Панчево

0 24 75

Панчево

1 20 11

Панчево

0 88 91

Панчево

0 20 98

Панчево

0 56 04

Панчево

1 12 59

Панчево

0 59 98

Панчево

блоковско
блоковско
блоковско
блоковско
блоковско
16075
блоковско 16057, 16079, 16150, 16151,
5155/1, 5155/2, 5156/17
блоковско
16086
блоковско
16157
16088,
8062/3,
16099,
блоковско
5143/1, 5143/2, 6628/3,
6628/4, 6628/5, 6628/2
блоковско
16052/3
блоковско
16072, 5037/3, 5037/4
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Бр. грађ.
Назив
парц.
Јавно
Б12
земљиште
Јавно
Б13
земљиште
Јавно
Б14
земљиште
Јавно
Б15
земљиште
Б16
Јавно
земљиште
Б16'
Јавно
земљиште
Б16''
Јавно
земљиште
Б16'''
Јавно
земљиште
Јавно
Б17
земљиште
Јавно
Б18
земљиште
Јавно
Б19
земљиште
Јавно
Б20
земљиште
Јавно
Б21
земљиште
Јавно
Б22
земљиште
Јавно
Б26
земљиште
Јавно
Б27
земљиште
Јавно
Б28
земљиште
Јавно
Б29
земљиште
Јавно
Б30
земљиште
Јавно
Б31
земљиште
Јавно
Б32
земљиште
Јавно
Б33
земљиште
Јавно
Б34
земљиште
Јавно
Б35
земљиште
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блоковско 16159

Површи
на
0 29 53

Кат.
Општина
Панчево

блоковско 5101/1

0 08 99

Панчево

блоковско 16046

0 17 98

Панчево

блоковско 16038/3

0 09 92

Панчево

блоковско 16097/1

0 16 95

Панчево

блоковско 16097/1

0 16 11

Панчево

блоковско 16097/1, 16097/6

0 66 59

Панчево

блоковско 16097/1, 16097/2

0 32 39

Панчево

блоковско 16104, 16186

0 28 41

Панчево

блоковско 16105/3, 16106/2

0 91 52

Панчево

блоковско 16043/1, 16043/2, 16043/3

1 19 35

Панчево

блоковско 16028/, 16028/4, 16028/5

1 09 18

Панчево

блоковско 6644/3

0 11 30

Панчево

блоковско 16163

0 12 18

Панчево

блоковско 16169, 16170

0 37 69

Панчево

блоковско 16017/1

0 97 38

Панчево

блоковско 6710/4, 16109

0 32 68

Панчево

блоковско 16168/1, 16051

0 35 12

Панчево

блоковско 16128, 6702/7

0 69 74

Панчево

блоковско 16051

0 47 82

Панчево

блоковско 6736/10

0 34 49

Панчево

блоковско 6700/5

0 14 92

Панчево

блоковско 16182, 16188

0 31 51

Панчево

блоковско 16137/5, 16137/4, 6623/14, 1 06 62
6623/15, 6623/16

Панчево

Кат. парц.
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Бр. грађ.
Назив
парц.
Јавно
Б36
земљиште
Јавно
Б37
земљиште
Јавно
Б38
земљиште
Јавно
Б39
земљиште
Јавно
Б40
земљиште
Јавно
Б41
земљиште
Јавно
Б42
земљиште
Јавно
Б43
земљиште
Јавно
Б44
земљиште
Јавно
Б45
земљиште
Јавно
Б48
земљиште
Јавно
Б49
земљиште
Јавно
Б50
земљиште
Јавно
Б51
земљиште
Јавно
Б52
земљиште
Јавно
Б53
земљиште
Јавно
Б54
земљиште
Јавно
Б55
земљиште
Јавно
Б56
земљиште
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блоковско 16131

Површи
на
0 31 32

Кат.
Општина
Панчево

блоковско 16177, 16178

0 67 83

Панчево

блоковско 16182

0 19 61

Панчево

блоковско 6742/240

0 59 10

Панчево

блоковско 6742/103

0 12 00

Панчево

блоковско 6742/91

0 17 27

Панчево

блоковско 6742/93

0 17 19

Панчево

блоковско 6742/124

0 12 05

Панчево

блоковско 6742/140, 6742/97

0 19 43

Панчево

блоковско 16189

0 31 13

Панчево

блоковско 16123

0 29 39

Панчево

блоковско 16124

0 30 08

Панчево

блоковско 6623/17, 6623/18, 6737/5, 0 31 01
6737/6, 6738
блоковско 7561/1
0 34 13

Панчево

Кат. парц.

блоковско 7484/1

0 34 46

блоковско 6623/12

0 07 50

Војловиц
а
Војловиц
а
Панчево

блоковско 16123

0 07 34

Панчево

блоковско 16119

0 09 61

Панчево

блоковско 6742/240

0 06 86

Панчево

Укупна површина

21 74 67

и замењује таблицом следеће садржине:
Бр. грађ.
Назив
парц.
Јавно
Б1
земљиште
Јавно
Б2
земљиште

Кат. парц.

Површи
на

Кат.
Општина

16062

0 26 97

Панчево

16065

0 40 49

Панчево

блоковско
блоковско
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Бр. грађ.
Назив
парц.
Јавно
Б3
земљиште
Јавно
Б4
земљиште
Јавно
Б5
земљиште
Јавно
Б6
земљиште
Јавно
Б7
земљиште
Јавно
Б8
земљиште
Б9
Јавно
земљиште
Б10
Б11
Б12
Б13
Б14
Б15
Б16
Б16'
Б16''
Б16'''
Б17
Б18
Б19
Б20
Б21
Б22
Б26

Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
Јавно
земљиште
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блоковско 16074

Површи
на
0 10 41

Кат.
Општина
Панчево

блоковско 16152, 16153

0 56 08

Панчево

блоковско 16075

0 24 75

Панчево

блоковско 16057, 16079, 16150, 16151, 1 20 11
5155/1, 5155/2, 5156/17
блоковско 16086
0 88 91

Панчево

блоковско 16157

0 20 98

Панчево

16088,
8062/3,
16099,
5143/1, 5143/2, 6628/3,
6628/4, 6628/5, 6628/2
0 56 04
блоковско 16052/3
1 12 59

Панчево
Панчево

блоковско 16072, 5037/3, 5037/4

0 59 98

Панчево

блоковско 16159

0 29 53

Панчево

блоковско 5101/1

0 08 99

Панчево

блоковско 16046

0 17 98

Панчево

блоковско 16038/3

0 09 92

Панчево

блоковско 16097/1

0 16 95

Панчево

блоковско 16097/1

0 16 11

Панчево

Кат. парц.

Панчево

блоковско

блоковско

Панчево
16097/7, 16097/6

0 47 13

блоковско 16097/1, 16097/2

0 32 39

Панчево

блоковско 16104, 16186

0 28 41

Панчево

блоковско 16105/3, 16106/2

0 91 52

Панчево

блоковско 16043/1, 16043/2, 16043/3

1 19 35

Панчево

блоковско 16028/, 16028/4, 16028/5

1 09 18

Панчево

блоковско 6644/3

0 11 30

Панчево

блоковско 16163

0 12 18

Панчево

блоковско 16169, 16170

0 37 69

Панчево
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Бр. грађ.
Назив
парц.
Јавно
Б27
земљиште
Јавно
Б28
земљиште
Јавно
Б29
земљиште
Јавно
Б30
земљиште
Јавно
Б31
земљиште
Јавно
Б32
земљиште
Јавно
Б33
земљиште
Јавно
Б34
земљиште
Јавно
Б35
земљиште
Јавно
Б36
земљиште
Јавно
Б37
земљиште
Јавно
Б38
земљиште
Јавно
Б39
земљиште
Јавно
Б40
земљиште
Јавно
Б41
земљиште
Јавно
Б42
земљиште
Јавно
Б43
земљиште
Јавно
Б44
земљиште
Јавно
Б45
земљиште
Јавно
Б48
земљиште
Јавно
Б49
земљиште
Јавно
Б50
земљиште
Јавно
Б51
земљиште
Јавно
Б52
земљиште
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блоковско 16017/1

Површи
на
0 97 38

Кат.
Општина
Панчево

блоковско 6710/4, 16109

0 32 68

Панчево

блоковско 16168/1, 16051

0 35 12

Панчево

блоковско 16128, 6702/7

0 69 74

Панчево

блоковско 16051

0 47 82

Панчево

блоковско 6736/10

0 34 49

Панчево

блоковско 6700/5

0 14 92

Панчево

блоковско 16182, 16188

0 31 51

Панчево

блоковско 16137/5, 16137/4, 6623/14, 1 06 62
6623/15, 6623/16
блоковско 16131
0 31 32

Панчево

блоковско 16177, 16178

0 67 83

Панчево

блоковско 16182

0 19 61

Панчево

блоковско 6742/240

0 59 10

Панчево

блоковско 6742/103

0 12 00

Панчево

блоковско 6742/91

0 17 27

Панчево

блоковско 6742/93

0 17 19

Панчево

блоковско 6742/124

0 12 05

Панчево

блоковско 6742/140, 6742/97

0 19 43

Панчево

блоковско 16189

0 31 13

Панчево

блоковско 16123

0 29 39

Панчево

блоковско 16124

0 30 08

Панчево

блоковско 6623/17, 6623/18, 6737/5, 0 31 01
6737/6, 6738
блоковско 7561/1
0 34 13

Панчево

Кат. парц.

блоковско 7484/1

0 34 46

Панчево

Војловиц
а
Војловиц
а
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Бр. грађ.
Назив
парц.
Јавно
Б53
земљиште
Јавно
Б54
земљиште
Јавно
Б55
земљиште
Јавно
Б56
земљиште
Јавно
Б57
земљиште
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блоковско 6623/12

Површи
на
0 07 50

Кат.
Општина
Панчево

блоковско 16123

0 07 34

Панчево

блоковско 16119

0 09 61

Панчево

блоковско 6742/240

0 06 86

Панчево

блоковско

0 04 79

Панчево

Кат. парц.

16097/7

Укупна површина

21 55 11
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Измене у поглављу: Б.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, стр.59
Б.2.1. Врста и намена површина и објеката за остале намене, стр.60
Б.2.1.1. Јавно коришћење простора и објеката, стр.60
Б.2.1.1.1. Верски објекти, стр.60
14.

У наслову "Б.2.1.1.1. Верски објекти" припадајући текст се брише:

"Црквени објекти припадају категорији јавних садржаја.
Основни циљ објеката ове намене је да се задовоље потребе становника за верским
садржајем. Земљиште за верске објекте и њихове пратеће садржаје, припада осталом
грађевинском земљишту али је намењено јавном коришћењу. Ови објекти имају изражену
централну функцију па је потребно да задовоље високе архитектонске критеријуме и остваре
складан однос са објектима у непосредном окружењу.
Сви постојећи објекти ове категорије, остају у богослужбеној функцији, независно од броја
верника. Ако тренутно нису у функцији, уважиће се као потенцијал. У случају да им се врати
верска функција, третираће се као да су постојећи објекти.
На постојећим објектима – Храмовима и објектима пратећих садржаја, дозвољени су радови
на инвестиционо-техничком одржавању, санацији, реконструкцији, усклађивању са
некадашњим изгледом и сл.
Код постојећих објеката се задржавају висине Храма и објеката пратећих садржаја. Уколико
на постојећим локацијам0а нису испуњени максимални параметри дефинисани овим планом,
а постојећи објекти пратећих садржаја не задовољавају потребе, дозвољени су радови на
доградњи до испуњења параметара.
Ови комплекси, уколико су одвојени као посебан комплекс, на регулацоној линији могу имати
транспарентну ограду максималне висине до 200см, која може имати зидани парапет
максималне висине до 90см. Пешачке и колске капије морају бити у складу са општим
изгледом ограде и отварати се ка унутрашњости комплекса.
Потребе за стационарним садржајем код нових локација решавати на сопственој парцели, док
се код постојећих локација ово питање решава појединачно у складу са условима и
могућностима саме локације (потребан број паркинг места се одређује у односу на број особа
које опслужују предметни храм).
За сваку нову локацију, неопходна је даља разрада кроз израду урбанистичког пројекта.
Код нових објеката ове намане поштовати следеће:
1. површина објекта мин.= 0,10м2/становнику гравитационог подручја парохијске
општине,
2. површина парцеле мин.= 0,30-0,50м2/становнику гравитационог подручја парохијске
општине.
3. максимална висина венца главног корпуса брода храма венца купола и звоника
дефинише према канонима за ову врсту објеката,
4. кота приземља објеката максимално 50см од коте терена/приступног уличног тротоара,
5. максимална висина објекта пратећих садржаја: П+Пк,
6. максимални индекс заузетости парцеле Из=50%,
7. обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 3,5м и пашачки прилаз мин. ширине
2,0м,
8. слободне површине унутар комплекса уредити као озелењене и поплочане, са потребним
мобилијаром и урбаним садржајима (фонтане, сеници за седење, простор за паљење
свећа), тако да површина под зеленилом буде минимално 30% од укупне површине
комплекса,
9. ако се објекат налази на тргу као саставни део отвореног простора, није дозвољено
ограђивање,
10. комплекс инфраструктурно опремити према условима локације.
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Уколико се укаже потреба за новим локацијама, неки од основних услова за њену процену су:
11. верски објекти су компатибилни јавној, стамбеној и пословној намени,
12. гравитационо подручје, број и концентрација верника,
13. веза са суседним садржајима (близина других централних садржаја, функционална,
саобраћајна),
14. сагледљивост објекта (визуре).
Напомене за локацију верског објекта у отвореном блоку:
На простору који је у обухвату овог плана у насељу Стрелиште постоји локација за верски
објекат. Локација за ову православну цркву налази се у специфичном простору који је
саставни део пешачке зоне - трга, а у оквиру новог административно-културног центра
насеља. Због тога се приликом њеног пројектовања и изградње као слободностојећег објекта
у отвореном блоку мора водити рачуна о функционалним, локационим и амбијенталним
условима као што су:
 карактер функционалног окружења као места сустицања кретања и интереса
становника насеља,
 повезивање са садржајима центра у непосредној близини,
 повезаност са амбијенталним и природним целинама,
 визуре и сагледивост у укупној слици простора.
У том смислу, овај објекат треба поставити тако да чини јединствену просторну и визуелну
целину са тргом на којем се налази и садржајима у непосредном окружењу, тј. као
слободностојећи објекат - без постављања ограде и са поплочавањем нивоа партера у складу
са поплочавањем целог трга, уз могућност остваривања посебног слога, боје и сл. и
евентуалне денивелације терена, тј. формирања платоа.
Обзиром на специфичан положај овог објекта у конкретном простору (у погледу организације
припадајућег простора), за потребе стационирног саобраћаја планирана су паркинг места у
оквиру тангирајуће саобраћајнице.
Ако се гради на тргу, као део ширег јавног простора, онда ограђивање није дозвољено али је
дозвољено наглашавање припадајућег простора мобилијаром, расветом, зеленилом,
поплочавањем и сл.
Потребе за стационарним садржајем решавати на сопственој парцели, ако се ради о посебном
комплексу, или у оквиру јавних блоковских површина, уколико је комплекс у отвореном
блоку. Уколико се верски комплекс ограђује дозвољено је померање ограде у односу на
регулацију у површину парцеле,тако да паркирање буде одвојено од дворишта цркве.“
и замењује текстом следеће садржине:
"Црквени објекти припадају категорији јавних садржаја.
Основни циљ објеката ове намене је да се задовоље потребе становника за верским
садржајем. Земљиште за верске објекте и њихове пратеће садржаје, припада осталом
грађевинском земљишту али је намењено јавном коришћењу. Ови објекти имају изражену
централну функцију па је потребно да задовоље високе архитектонске критеријуме и остваре
складан однос са објектима у непосредном окружењу.
Сви постојећи објекти ове категорије, остају у богослужбеној функцији, независно од броја
верника. Ако тренутно нису у функцији, уважиће се као потенцијал. У случају да им се врати
верска функција, третираће се као да су постојећи објекти.
На постојећим објектима – Храмовима и објектима пратећих садржаја, дозвољени су радови
на инвестиционо-техничком одржавању, санацији, реконструкцији, усклађивању са
некадашњим изгледом и сл.
Код постојећих објеката се задржавају висине Храма и објеката пратећих садржаја. Уколико
на постојећим локацијама нису испуњени максимални параметри дефинисани овим планом, а
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постојећи објекти пратећих садржаја не задовољавају потребе, дозвољени су радови на
доградњи до испуњења параметара.
Ови комплекси, уколико су одвојени као посебан комплекс, на регулацоној линији могу имати
транспарентну ограду максималне висине до 200см, која може имати зидани парапет
максималне висине до 90см. Пешачке и колске капије морају бити у складу са општим
изгледом ограде и отварати се ка унутрашњости комплекса.
Потребе за стационарним садржајем код нових локација решавати на сопственој парцели, док
се код постојећих локација ово питање решава појединачно у складу са условима и
могућностима саме локације (потребан број паркинг места се одређује у односу на број особа
које опслужују предметни храм).
За сваку нову локацију, неопходна је даља разрада кроз израду урбанистичког пројекта.
Код нових објеката ове намане поштовати следеће:
15. површина објекта мин.= 0,10м2/становнику гравитационог подручја парохијске
општине,
16. површина парцеле мин.= 0,30-0,50м2/становнику гравитационог подручја парохијске
општине.
17. максимална висина венца главног корпуса брода храма венца купола и звоника
дефинише према канонима за ову врсту објеката,
18. кота приземља објеката максимално 50см од коте терена/приступног уличног тротоара,
19. максимална висина објекта пратећих садржаја: П+Пк,
20. максимални индекс заузетости парцеле Из=50%,
21. обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 3,5м и пашачки прилаз мин. ширине
2,0м,
22. слободне површине унутар комплекса уредити као озелењене и поплочане, са потребним
мобилијаром и урбаним садржајима (фонтане, сеници за седење, простор за паљење
свећа), тако да површина под зеленилом буде минимално 30% од укупне површине
комплекса,
23. комплекс инфраструктурно опремити према условима локације.
Уколико се укаже потреба за новим локацијама, неки од основних услова за њену процену су:
24. верски објекти су компатибилни јавној, стамбеној и пословној намени,
25. гравитационо подручје, број и концентрација верника,
26. веза са суседним садржајима (близина других централних садржаја, функционална,
саобраћајна),
27. сагледљивост објекта (визуре).
Напомене за локацију верског објекта у отвореном блоку:
На простору који је у обухвату овог плана у насељу Стрелиште постоји локација за верски
објекат. Локација за ову православну цркву налази се у специфичном простору који је
саставни део пешачке зоне - трга, а у оквиру новог административно-културног центра
насеља. Због тога се приликом њеног пројектовања и изградње као слободностојећег објекта
у отвореном блоку мора водити рачуна о функционалним, локационим и амбијенталним
условима као што су:
 карактер функционалног окружења као места сустицања кретања и интереса
становника насеља,
 повезивање са садржајима центра у непосредној близини,
 повезаност са амбијенталним и природним целинама,
 визуре и сагледивост у укупној слици простора.
У том смислу, овај објекат треба поставити тако да чини јединствену просторну и визуелну
целину са тргом на којем се налази и садржајима у непосредном окружењу.
Уколико се верски комплекс ограђује дозвољено је померање ограде у односу на регулацију у
површину парцеле,тако да паркирање буде одвојено од дворишта цркве.
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Уз сам храм, на парцели може постојати и објекат са пратећим садржајима/парохијски дом
(стан и кнцеларија дежурног свештеника, остале канцеларије за управно-административне
потребе, сала за састанке/друштвена просторија за окупљање, продавница (продаја књига,
часописа, сувенира, производа домаће радиности и сл.), капела за паљење свећа, звоник и
слични сродни и потребни садржаји).“
Измене у поглављу: Б.3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА, стр.95
Б.3.2. Остали елементи значајни за спровођење плана
У наслову "Б.3.2. Остали елементи значајни за спровођење плана" на страни 98.брише
се припадајући текст:
"Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник
РС“
бр. 22/2015) тј. важећи правилници, важи за целине и зоне у којима нису дефинисана правила
парцелације, регулације и изградње.
Прелазне и завршне одредбе
У складу са Правиликом о начину увида у донети урбанистички план, оверавања,
потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз
накнаду („Сл. гласник РС“ бр.75/2003) и Правилником о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу ("Сл.гласник РС" бр.50/2011) (важи за целине и зоне у којима нису
дефинисана правила парцелације, регулације и изградње као и за подручја за даљу планску
разраду), План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у три примерка у
аналогном облику и четири примерка у дигиталном облику.
Сходно члану 43 Закона о планирању и изградњи, поред горе предвиђеног броја примерака,
План се ради евидентирања у Централном регистру планских докумената, потписује и
оверава у једном примерку у аналогном и једном примерку у дигиталном облику и доставља
Републичком геодетском заводу у року од 15 дана од дана објављивања планског документа у
службеном гласилу.
Овлашћено лице и одговорни урбаниста ЈП "Дирекција" као и овлашћено лице Скупштине
града Панчева, пре оверавања, потписују све примерке Плана израђеног у аналогном облику.
Оверу потписаног Плана врши овлашћено лице и одговорни урбаниста ЈП "Дирекција", као и
овлашћено лице Скупштине града Панчева.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику као и један
примерак Плана у дигиталном облику достављају се архиви Скупштине града Панчева.
Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику као и два примерка
Плана у дигиталном облику достављају се органу надлежном за његово спровођење.
Један примерак Плана у дигиталном облику доставља се министарству надлежном за послове
урбанизма.
Сходно ставу 3 члана 2 Правилника, ЈП "Дирекција" ће, поред горе предвиђеног броја
примерака, израдити, оверити и потписати и два примерка Плана у аналогном облику за своје
потребе.
Након усвајања од стране Скупштине града Панчева, План се објављује у Службеном листу
града Панчева.
Овај План Детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Панчева“.
и замењује текстом следеће садржине:
„Доношењем Измена и допуна плана генералне регулације Целина 2 Стрелиште с
Хиподромом и Војловица са Топлом у насељеном месту Панчеву овај плански документ
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постаје саставни део Основног плана као плански основ за све врсте градитељске активности
на овом простору.
За све остало, важе одреднице Измена и допуна плана генералне регулације Целина 2
Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Топлом у насељеном месту Панчево („Сл. Лист
града Панчева“ бр.16/2016).“
Прелазне и завршне одредбе
У складу са Правиликом о начину увида у донети урбанистички план, оверавања,
потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз
накнаду („Сл. гласник РС“ 32/2019). План се ради потписивања, оверавања и архивирања
израђује у 3 (три) примерка у аналогном облику и 6 (шест) примерака у дигиталном облику.
Овлашћено лице и одговорни урбаниста ЈП "Урбанизам" као и овлашћено лице Скупштине
града Панчева, пре оверавања, потписују све примерке Плана израђеног у аналогном облику.
Оверу потписаног Плана врши овлашћено лице и одговорни урбаниста ЈП "Урбанизам", као и
овлашћено лице Скупштине града Панчева.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику као и један
примерак Плана у дигиталном облику достављају органу надлежном за његово доношење Скупштине града Панчева, ради архивирања и евидентирања у локалном информационом
систему планских докумената и стања у простору и архивирања.
Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику као и два примерка
Плана у дигиталном облику достављају се органу надлежном за његово спровођење.
Један примерак Плана у дигиталном облику доставља се министарству надлежном за послове
просторног планирања и урбанизма ради евидентирања у Централном регистру планских
докумената.
Један примерак Плана у дигиталном облику доставља се Покрајинском секретаријату за
урнбаизам, градитељство и заштиту животне средине.
Један примерак Плана у дигиталном облику доставља се органу надлежном за послове
државног премера и катастра.
Сходно ставу 3 члана 2 Правилника, ЈП "Урбанизам" ће, поред горе предвиђеног броја
примерака, израдити План у још 2 (два) примерка у аналогном и дигиталном облику, ради
потписивања, оверавања и чувања у својој архиви и архиви одговорног урбанисте.
За све захтеве за издавање локацијске или грађевинске дозволе који су поднети до тренутка
ступања на снагу овог плана, примењује се плански докумeнт који је био на снази у тренутку
подношења захтева, а све у складу са позитивним законским прописима.
Након усвајања од стране Скупштине града Панчева, План се објављује у Службеном листу
града Панчева.
Овај План генералне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Панчева“."
Скупштина града
Панчева
број :
дана:

II-04-06-3/2020-2
04.03.2020.год.

Председник
Скупштине града:
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На основу члана 32. тачка 15. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон
и
47/18 ),чланoва 33.,34. и 36. Закона о јавном дугу
(„Службени гласник РС“,број 61/05, 107/09, 78/11,
68/15, 95/18 и 91/19) члана 29. Одлуке о буџету града
Панчева за 2020.годину („Службени лист града
Панчева“број 40/19 и 2/20) 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 04.03.2020.године, доноси

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

Овом одлуком одобрава се дугорочно
задуживање града Панчева
на
финансијском
тржишту путем кредита у износу до 200.000.000,00
динара, ради финансирања капиталног инвестиционог
расхода, сагласно Одлуци о буџету града Панчева за
2020. годину.
Задуживање из претходног ставa врши се по
претходно прибављеној сагласности Министарства
финансија Републике Србије Број: 401-00-00543/202003 од 29.јануара 2020.године.
Висина задужења из става 1. овог члана је у
оквирима који су прописани одредбама члана 36.
Закона о јавном дугу («Службени гасник Републике
Србије» број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19).
Члан 2.

Средства из члана 1. ове одлуке планирана су
у Одлуци о буџету града Панчева за 2020. годину за
финансирање капиталног инвестиционог пројекта у
ПРОГРАМУ
1
–
СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101-П4, Пројекат: Израда техничке документације и
извођење радова на уређењу приобаља.
Члан 3.

Овом одлуком одобрава се задуживање Града
Панчева на финансијском тржишту путем кредита у
износу до 200.000.000,00 динара, са следећим
условима задуживања:
• Јавни позив за прикупљање писмених
понуда за задуживање града Панчева
упутиће
Градоначелник града Панчева и извршиће избор
најповољније понуде на предлог комисије именоване
од стране Градоначелника града Панчева;

04. март 2020. године

• Рок коришћења кредита (рок отплате) је 60
месеци од истека периода почека (грејс периода);
• Динамика отплате кредита је на 60 месечних
рата након истека периода почека (грејс периода);
• Период почека (грејс период) је 12 месеци;
• Камата се плаћа у периоду почека (грејс
периоду) на повучена средства кредита. Током
периода отплате кредита, камата се обрачунава и
доспева за плаћање месечно у роковима који су по
датуму и месецу усклађени са роковима отплате
главнице кредита;
• Период расположивости средстава је до 12
(дванаест) месеци од закључења уговора о кредитном
задужењу, односно до реализације капиталног
пројекта и повлачења средстава по окончанoj
ситуацији ;
•Повлачење средстава из кредитног задужења
вршиће се на основу захтева уз одговарајућу
документацију неопходну за реализацију пројекта
( уговор, ситуација, спецификација радова и друга
одговарајућа документација, управни акт, решење о
грађевинској дозволи, техничка документација и др. ).
Члан 4.

За извршење ове одлуке задужује се
Градоначелник града Панчева.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-2
Панчево,04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Tигран 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 92. став 4. Закона о буџетском систему
( „Службени гласник Републике Србије“, 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 чланова 39. и 98.став 3
Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчева”, број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19 ) и Сагласности Државне ревизорске
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институције
Број:400-406/2020-04
од
10.02.2020.године, Скупштина града Панчева на
седници одржаној дана 04.03.2020. године донела је

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА 2019.ГОДИНУ
I
Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета
града Панчева за 2019.годину, обавиће лице које
испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја прописане законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија .
За набавку услуге ревизије Завршног рачуна
буџета града Панчева за 2019.годину спровешће се
поступак у складу са Законом о јавним набавкама.
II
Ова одлука 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-04-06-3/2020-2
Панчево, 04. март 2020.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
04.03.2020.године, донела је

ОДЛУКУ
о конверзији дуга на дан 31.05.2018.
године и припадајуће камате до
17.04.2019. године Друштва за
превенцију инвалидности и радно
оспособљавање инвалида „Заштитна
радионица“ Д.О.О. Београд по основу
уступљених јавних прихода као
прихода града Панчева у капитал
Друштва у складу са правоснажним
Решењем Привредног суда Београд Бр.
10 Рео 20/2018 од 22.02.2019. године са
клаузулом правоснажности од
17.04.2019. године и Закључком Владе
Републике Србије 05 Број:023-11098/2018
од 20.11.2018. године.
Скупштина града Панчева је сагласна да се
изврши конверзији дуга на дан 31.05.2018. године и
припадајуће камате до 17.04.2019. године Друштва за
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превенцију инвалидности и радно оспособљавање
инвалида „Заштитна радионица“ Д.О.О. Београд по
основу уступљених јавних прихода као прихода
града Панчева у трајни улог у капитал Друштва у
складу са правоснажним Решењем Привредног суда
Београд Бр. 10 Рео 20/2018 од 22.02.2019. године са
клаузулом правоснажности од 17.04.2019. године и
Закључком Владе Републике Србије 05 Број:02311098/2018 од 20.11.2018. године.
Овлашћује се градоначелник града Панчева,
Саша Павлов, да у име града Панчева потпише:
- Уговор о конверзији потраживања града
Панчева у капитал града Панчева у Друштву за
превенцију инвалидности и радно оспособљавање
инвалида „Заштитна радионица“ Д.О.О. Београд.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у « Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-2
Панчево, 04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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 04.03.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Нацрт Анекса
бр. 1. Уговора о јавно-приватном
партнерству за вршење услуга
реконструкције и модернизације система
јавног осветљења применом мера
уштеде енергије са led технологијом на
територији града Панчева број XI - 13404-244/2019 од 30.01.2020. године
I
Даје се сагласност на Нацрт Анекса бр. 1.
Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење
услуга реконструкције и модернизације система јавног
осветљења применом мера уштеде енергије са led
технологијом на територији града Панчева број XI 13-404-244/2019 од 30.01.2020. године (у даљем тексту
:Анекс 1.Уговора).
II
Анекс 1. Уговора ће бити закључен између
града Панчева и Групе понуђача коју чине: Друштво
са ограниченом одговорношћу Међународна
корпорација за расвету „БООС ЛАЈТИНГ ГРУПП“
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(овлашћени члан групе понуђача- носилац посла),
Друштво
са
ограниченом
одговорношћу
„СВЕТОСЕРВИС“ (члан групе понуђача), Друштво са
ограниченом
одговорношћу
„СВЕТОСЕРВИСПодмосковље“ (члан групе понуђача), Друштво са
ограниченом
одговорношћу
„СВЕТОСЕРВИСВолгоград“ (члан групе понуђача), „GRADCOM
BUILD“ ДОО (члан групе понуђача) и „INPROS“
ДОО (члан групе понуђача).
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 доношења и
објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-2
Панчево, 04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 50.Закона о јавно- приватном партнерству и концесијама („Службени гласник
РС“,број 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 6.5 Уговорa о јавно-приватном партнерству за вршење
услуга реконструкције и модернизације система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са
led технологијом на територији града Панчева
(у даљем тексту: „Уговор“) закљученог дана 30.01.2020. године, под бројем XI- 13-404-244/2019,
уговорне стране:
дана ______________________2020. године закључују

АНЕКС бр. 1.
УГОВОРA О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА
LED ТЕХНОЛОГИЈОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА БРОЈ XI- 13-404-244/2019 ОД 30.01.2020.
ГОДИНЕ
Наручилац:

ГРАД ПАНЧЕВО

Адреса:

Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево

Овлашћени представник:

Градоначелник Саша Павлов

Матични број:

08331537

Порески идентификациони број:

101049012

(Под)рачун буџета:

840-104640-03 Управа за трезор

у даљем тексту: Наручилац,
и
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Уговора (Споразума о конзорцијуму од 23.08.2019. године,
који је саставни део Уговора (прилог 8), међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење
предметне јавне набавке, односно овог Уговора

Извршилац:

Друштво са ограниченом одговорношћу Међународна
корпорација за расвету „БООС ЛАЈТИНГ ГРУПП“
(овлашћени члан групе понуђача- носилац посла)
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Адреса:

Русија, Москва, Проспект мира бр. 106

Овлашћени представник:

Бордјужа Николај

Матични број- ориг. ОГРН (основни државни
регистарски број у складу са законом Руске
Федерације):
Порески идентификациони број- ориг ИНН
(идентификациони број пореског обвезника у
складу са законом Руске Федерације):
Текући рачун:

1027700154866
7717129674
40702978800000006064 AD „Raiffeisen banka“ Москва
SWIFT RZBMRUMM

као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати
уговор, кога заступа Бордјужа Николај, потпредседник (У даљем тексту: Извршилац)
Друштво са ограниченом одговорношћу „СВЕТОСЕРВИС“ (члан групе понуђача)
Адреса

Москва, Русија, Пероулк Рижски пер 6

Овлашћени представник

Андреј Обухов, директор

Матични број- ориг. ОГРН (основни
државни регистарски број у складу са
законом Руске Федерације):

1027739389248

Порески идентификациони број- ориг ИНН
(идентификациони број пореског
обвезника у складу са законом Руске
Федерације):

7717085890

Друштво са ограниченом одговорношћу „СВЕТОСЕРВИС- Подмосковље“ (члан групе понуђача)
Адреса
Овлашћени представник

Русија, Москва, Московска област, Крсногорски рејон,п/о
Пуилково, 69км МКАД, зграда 1
Алексеј Чирков, директор

Матични број- ориг. ОГРН (основни
државни регистарски број у складу са
законом Руске Федерације):

1065048017814

Порески идентификациони број- ориг ИНН
(идентификациони број пореског
обвезника у складу са законом Руске
Федерације):

5048014353

Друштво са ограниченом одговорношћу „СВЕТОСЕРВИС- Волгоград“ (члан групе понуђача)
Адреса

Русија, Волгоградска област, Карла Либкхнета, локал 2/11

Овлашћени представник

Александар Воцко, генерални директор
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Матични број- ориг. ОГРН (основни
државни регистарски број у складу са
законом Руске Федерације):

1173443007760

Порески идентификациони број- ориг ИНН
(идентификациони број пореског
обвезника у складу са законом Руске
Федерације):

3444263832
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„GRADCOM BUILD“ ДОО (члан групе понуђача)

Адреса

Србија, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 14

Овлашћени представник

Владимир Зарин,
директор

Матични број

21403652

Порески идентификациони број

110937853

„INPROS“ ДОО (члан групе понуђача)
Адреса

Србија, Београд, Светозара Зарића бр. 29а

Овлашћени представник

Славен Сладоје, директор

Матични број

06302840

Порески идентификациони број

100167293

Члан 1.
У члану 5.11. у ставу 1. Уговора, на крају текста после тачке додаје се реченица која гласи:
„Обавезује се приватни партнер да Друштво за посебне намене оснује до 15.04.2020. године"
Члан 2.
Све остале одредбе Уговора остају непромењене.
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.
Наручилац
Град Панчево
__________________________
Градоначелник, Саша Павлов

Извршилац
ДОО МСК „БЛ ГРУПП“
_____________________
Бордјужа Николај

На основу чланова 19. став 1. тачка 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, 83/14др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), чланова 39. и 98. став
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1. Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“,
бр.25/15 -пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Јавног
уговора за доделу концесије за јавну услугу поверавања
обављања делатности домаћег линијског превоза
путника на територији града Панчева и изградња нове
аутобуске станице бр.ХI-13-404-147/2019 од 27.11.2019.
године и Анекса бр.1 Јавног уговора за доделу
концесије за јавну услугу поверавања обављања
делатности домаћег линијског превоза путника на
територији града Панчева и изградња нове аутобуске
станице од 27.11.2019. године бр.ХI-13-404-147/2019, од
15.01.2020. године Скупштина града Панчева на
седници одржаној дана 04.03.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању на коришћење непокретности у
јавној својини града Панчева, које у
нарави чине главну аутобуску станицу у
граду Панчеву и аутобазу, друштву са
ограниченом одговорношћу
„Пантранспорт“ Панчево
I
Скупштина града Панчева даје друштву са
ограниченом одговорношћу „Пантранспорт“ Панчево
на коришћење непокретности у јавној својини града
Панчева које у нарави чине
- главну аутобуску станицу у граду Панчеву, и
то:
1) објекат бр. 1 – зграда комуналних делатности
– зграда аутобуске станице, постојећи на кат. парцели
бр. 4323/1 КО Панчево, површине 1746m²,
2) објекат бр. 1 – објекат комуналних
делатности – надстрешница изнад перона аутобуске
станице, постојећи на кат. парцели бр. 4323/3 КО
Панчево, чији је део постојећи и на кат. парцели бр.
4323/2 К.О. Панчево и
3) објекат бр. 2 – објекат комуналних
делатности – саобраћајне површине у оквиру аутобуске
станице, постојећи на кат. парцели бр. 4323/3 КО
Панчево, чији је део постојећи и на кат. парцели бр.
4323/2 К.О. Панчево и
- аутобазу, и то:
1) објекат бр. 1 – остале зграде – надсрешница
за бицикле, постојећи на кат. парцели бр. 11455/3 КО
Панчево,
2) објекат бр. 1 – зграда бензинске станице,
постојећи на кат. парцели бр. 11456/2 КО Панчево,
3) објекат бр. 1 – зграда угоститељства –
ресторан друштвене исхране, постојећи на кат. парцели
бр. 11457/5 КО Панчево,
4) објекат бр. 1 – остале зграде – котларница,
постојећи на кат. парцели бр. 11457/7 КО Панчево,
5) објекат бр. 1 – паркинг, постојећи на кат.
парцели бр. 11457/12 КО Панчево,
6) објекат бр. 1 – трафостаница, постојећи на
кат. парцели бр. 11759/1 КО Панчево,

04. март 2020. године

7) објекат бр. 1 – остале зграде – ремонтна хала
и склониште, постојећи на кат. парцели бр. 11762/2 КО
Панчево и
8) објекат бр. 1 – остале зграде – складиште за
оксиген боце, постојећи на кат. парцели бр. 11764/2 КО
Панчево.
II
Друштво са ограниченом одговорношћу
„Пантранспорт“
Панчево има право управљања
непокретностима које користи, у смислу одржавања,
обнављања и унапређивања, као и извршавања
законских и других обавеза у вези са њима.
III
Град Панчево и Друштво са ограниченом
одговорношћу „Пантранспорт“ Панчево закључиће
посебан уговор о давању на коришћење непокретности
из тачке I ове Одлуке, којим ће ближе регулисати
међусобна права и обавезе.
IV
Уговор из претходне тачке ове Одлуке, у име
Града, потписаће Градоначелник града Панчева.
V
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-04-06-3/2020-2
Панчево, 04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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, 101/16др.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
04.03.2020. године, донела је:

ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на
непокретности, зграда јединице локалне
самоуправе - део, на к.п.бр.1960 К.О.
Панчево, ЛН бр.16129 у јавној својини
града Панчева на Месну заједницу
„Котеж“ у Панчеву
I
Скупштина града Панчева преноси на Месну
заједницу „Котеж“ у Панчеву, право коришћења на
непокретности у јавној својини града Панчева и то:
зграда јединице локалне самоуправе-део, корисне
површине 376 м2, постојећа на к.п. бр. 1960 К.О.
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Панчево, уписана у ЛН бр.16129, у Панчеву,
Ул.Радничка бр.2
II
Месна заједница „Котеж“ 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.
III
Месна заједница „Котеж“ Панчево је као
корисник у обавези да води евиденцију о стању,
вредности и кретању непокретности из тачке I 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).
IV
Месна заједница „Котеж“ Панчево може своје
право коришћења на непокретности из тачке I ове
Одлуке, уписати у јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима у складу са законом.
V
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-04-06-3/2020-2
Панчево, 04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 73. став 1. тачка 3. Закона о
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине
Војводине („Службени гласник РС“ број 99/09 и 67/12одлука УС), 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 8. Одлуке о
одређивању и обележавању назива улица и тргова и
одређивању кућних бројева и обележавању зграда
бројевима („Службени лист града Панчева“ број 18/13)
и члана 10. и 39. Статута града Панчева ( „Службени
лист града Панчева“ бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 04.03.2020.године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА ТРГА НА
ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ПАНЧЕВО
I
Утврђује се назив трга:“ Трг Василија
Филиповича Маргелова“ на подручју насељеног места
Панчево на катастарској парцели 8028/3 к.о.Панчево.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-2
Панчево, 04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 19. став 1. тачка 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, 83/14др.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 04.03.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању на коришћење аутобуса у
јавној својини града Панчева Друштву са
ограниченом одговорношћу
„Пантранспорт“ Панчево
I
Скупштина града Панчева као члан Друштва са
ограниченом одговорноћу „Пантранспорт“ Панчево, а у
вези стварања услова за пружање потребног обима и
квалитета комуналне услуге – превоза путника, даје
Друштву
са
ограниченом
одговорношћу
„Пантранспорт“ Панчево, на коришћење аутобусе у
јавној својини града Панчева и то:
Ред број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Број шасије

Број мотора

NMC215RKDLB400076

22036284

NMC215RKDLB400078

22036282

NМС215RKDLB400079

22036286

NMC215RKDLB400080

22036264

NMC215RKDLB400081

22036280

NMC215RKDLB400075

22036984

NMC215RKDLB400082

22036272

NMC215RKDLB400083

22036262

NMC215RKDLB400084

22036277

NMC215RKDLB400085

22036275

NMC215RKDLB400086

22036268
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NMC215RKDLB400087

22036270

II
Друштво са ограниченом одговорношћу
„Пантранспорт“ Панчево има право управљања
стварима
које користи, у смислу одржавања,
обнављања и унапређивања, као и извршавања
законских и других обавеза у вези са њима.
III
Град Панчево и Друштво са ограниченом
одговорношћу „Пантранспорт“ Панчево,закључиће
посебан уговор о давању на коришћење ствари из тачке
I ове одлуке, којим ће ближе регулисати међусобна
права и обавезе.
IV
Уговор из претходне тачке ове одлуке, у име
Града, потписаће Градоначелник града Панчева.
V
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о давању на коришћење ствари у јавној
својини без права располагања Јавном комуналном
преузећу за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“
Панчево бр.II-04-06-31/2012 од 04.04.2012.године.
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-04-06-3/2020-2
Панчево, 04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чл. 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14
– др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чл. 38. и 42.
Закона о правима пацијената ("Службени гласник РС"
број 45/13 и 25/19-др.закон) и чл. 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
04.03.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
У Одлуци о образовању Савета за здравље
града Панчева ("Службени лист града Панчева" број
32/16, 21/18 и 3/19), у тачки I подтачка 3. мења се и
гласи:
„3. Миленко Чучковић, представник града
Панчева, члан “
II
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Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-2
Панчево, 04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. став 2. и 108. Закона о
путевима („Службени гласник РС“ број 41/18 и 95/18др.закон), чланова 2., 3., 14. став 5., 20. и 21. Закона о
инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр. 36/15,
44/18-др.закон и 95/18), чланова 2., 4., 5., 9. и 13. Закона
о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/11,
104/16 и 95/18 ), чланова 7. и 10. Закона о комуналној
милицији („Сл.гласник РС“, бр.49/19), 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 ),
чланова 7., 8., 9., 10. и 11. Уредбе о критеријумима за
категоризацију јавних путева ( „Службени гласник РС“
бр. 38/19 ) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст,12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 04.06.2020. године
донела је

ОДЛУКУ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И
УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређује се делатност
управљања, начин одржавања и заштите, финансирање
општинских путева и улица, техничко регулисање
саобраћаја, раскопавање општинских путева и улица и
других површина јавне намене, инспекцијски надзор,
казнене одредбе, као и друга питања од значаја за
општинске путеве и улице на територији града Панчева
(у даљем тексту: Град).
Члан 2.

Мрежа путева
Општински путеви и улице (јавни путеви) и
некатегорисани путеви чине мрежу путева на
територији Градa.
Општински путеви, улице и некатегорисани
путеви који нису део државног пута I и II реда, својина
су Града.
1. Општински путеви
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Члан 3.

Општински путеви су јавни путеви са
савременим коловозом који саобраћајно повезују
насељена места на територији Града, као и територију
Града и насељена места са мрежом државних путева и
утврђени
су Одлуком о критеријумима за
категоризацију општинских путева и улица, њиховој
категоризацији и одређивању праваца општинских
путева у насељима на територији града Панчева.
Општински путеви на територији Града
категорисани су на.
- општински пут I реда,
- општински пут II реда.
2. Улице и друге површине јавне намене
Члан 4.

Улице су јавни путеви у насељу који
саобраћајно повезују делове насеља и намењене су за
саобраћај возила и пешака и одређене су урбанистичким
плановима.
Критеријуми за категоризацију улица
- Улице у граду се категоришу као примарне I
реда ако испуњавају један од следећих критеријума:
1) да су истовремено трасе државних путева
које пролазе кроз град;
2) да су истовремено трасе државних путева
који почињу, односно завршавају се у граду;
3) да повезују државне путеве у граду.
- Улице у граду се категоришу као примарне II
реда ако испуњавају један од следећих критеријума:
1) да повезују примарне улице I реда;
2) да повезују деловe града са примарним
улицама I реда;
3) да повезују међусобно делове града.
- Улице у граду се категоришу као секундарне
ако испуњавају један од следећих критеријума:
1) да повезују примарне улице II реда;
2) да повезују урбанистичке садржаје са
примарним улицама.
- Улице у граду се категоришу као терцијарне
ако испуњавају један од следећих критеријума:
1) да повезују секундарне улице;
2) да повезују међусобно урбанистичке
садржаје;
3) да повезују урбанистичке садржаје са
секундарним улицама.
Друге површине јавне намене (у даљем
тексту:јавне површине), у смислу ове одлуке, су
постојеће и планиране јавне површине, које не
представљају део јавног пута, у смислу Закона о јавним
путевима.
3. Некатегорисани путеви
Члан 5.

Некатегорисани путеви регулисани су Одлуком
о некатегорисаним путевима на територији града
Панчева.
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II УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА
Члан 6.

Управљање јавним путевима је делатност од
општег интереса.
Под
управљањем
јавним
путевима
подразумева се: коришћење јавних путева, заштита
јавних путева; вршење инвеститорске функције на
пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији
јавних путева; организовање и обављање стручних
послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити јавних путева; планирање
изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавних
путева, означавање јавних путева и вођење евиденције
о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима
за те путеве, организовање стручног надзора над
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом
јавног пута, уступање радова на пројектовању,
изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном
надзору јавног пута и коришћење јавних путева које
подразумева организовање наплате и контролу наплате
накнада за употребу јавног пута.
Члан 7.

Делатност управљања општинским путевима,
улицама и некатегорисаним путевима, који нису део
државног пута I и II реда обавља ЈП „Урбанизам“
Панчево (у даљем тексту: Управљач пута).
Управљач пута обавља делатност управљања
општинским путевима и улицама на територији
насељеног места Панчево, општинским путевима у
насељеним местима на територији Града и
некатегорисаним путевима на територији Града, у
складу са законима и градским одлукама, 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 поступка 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:
означавање јавних путева и вођење
евиденције о јавним путевима и о саобраћајнотехничким подацима за те путеве;
- организовање стручног надзора над
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом
јавног пута;
- уступање радова на пројектовању, изградњи,
одржавању, реконструкцији и стручном надзору јавног
пута;
- коришћење јавних путева које подразумева
организовање наплате и контролу наплате накнада за
употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења.
Управљач пута обавља послове управљања,
коришћења, одржавања и обележавања општих јавних
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паркиралишта, такси стајалишта и аутобуских
стајалишта на територији Градa.
Послове управљања улицама у насељеним
местима на територији Града, осим општинских путева
који пролазе кроз насељена места на територији Града,
обављају јавна комунална предузећа која су основана за
обављање комуналних делатности у овим местима.
III ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

Извори финансирања
Члан 8.

Финансирање
изградње,
реконструкције,
одржавања и заштите јавног пута обезбеђује се из:
1) накнада за употребу јавног пута;
2) буџета Града,
3) финансијских кредита;
4) улагања домаћих и страних лица;
5) других извора у складу са законом.
Послове вршења инвеститорске функције на
изградњи, реконструкцији одржавању и заштити јавних
путева обавља Градска управа града Панчева, у складу
са позитивним законским прописима.
IV
ПOВЕРАВАЊЕ
ОВЛАШЋЕЊА

ВРШЕЊА

ЈАВНИХ

Члан 9.

Управљачу пута се поверава вршење јавних
овлашћењa која се односe на:
1) издавање услова за израду техничке
документације и потврде за изградњу односно,
реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и
доношење решења инвеститору о испуњености издатих
услова;
2) издавање услова за израду техничке
документације и сагласности за постављање линијског
инфраструктурног објекта на јавном путу и у
заштитном
појасу
јавног
пута
(железничка
инфраструктура, нафтовод, гасовод, топловод, линијска
инфраструктура електронских комуникација, водоводна
и канализациона инфраструктура, телекомуникациони и
електроенергетски вод, инсталација и др.) и доношење
решења инвеститору о испуњености издатих услова;
3) издавање сагласности за одржавање
спортске или друге манифестације на јавном путу;
4) издавање дозволе за обављање ванредног
превоза на јавном путу;
5) издавање дозволе за прекомерно коришћење
јавног пута;
6) издавање одобрења за постављање
рекламних табли и рекламних паноа на јавном путу ,
односно поред тог пута;
7) издавање одобрења за постављање уређаја за
сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на
јавном путу односно, поред тог пута;
8) издавање сагласности за преусмеравање
саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на
изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног
пута.
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Акти из става 1. тач. 4), 5), 6), 7) и 8), издају се
на основу претходно издатих саобраћајно-техничких
услова.
Издавањем услова за израду техничке
документације из става 1. тач. 1) овог члана од стране
Управљача пута, сматра се да је инвеститор овлашћен
да у име и за рачун града Панчева, односно Управљача
пута, поднесе захтев надлежном органу за изградњу
саобраћајног прикључка и прилазног пута на јавни пут,
уколико се саобраћајни прикључак и прилазни пут на
јавни пут граде средствима инвеститора на парцели која
је у својини Града.
Управљач пута дужан је да одлучи по захтеву
за:
1) издавање услова за израду техничке
документације из става 1. тач. 1) и 2) овог члана у року
прописаном Законом којим се уређује планирање и
изградња;
2) издавање сагласности, односно дозволе из
става 1. тач. 3), 4) и 8) овог члана, у року од 8 радних
дана од дана подношења захтева;
3) издавање дозволе, односно одобрења из
става 1. тач. 5), 6) и 7) овог члана, у року од 30 дана од
дана подношења захтева.
Против аката из става 1. овог члана може се
изјавити жалба Градском већу града Панчева, у року
од 15 дана, од дана достављања тог акта.
Управљач пута дужан је да о актима донетим у
вршењу јавних овлашћења води евиденцију.
V УТВРЂИВАЊЕ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА
ВРШИОЦА
КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
И
КОРИСНИКА УСЛУГА
Члан 10.

Одржавање улица и путева је комунална
делатност од општег интереса .
Одржавање улица и путева, у смислу ове
одлуке је извођење радова којима се обезбеђује
несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и
унапређује употребна вредност путева, улица, тргова ,
платоа и слично.
Управљач пута,
вршилац комуналне
делатности (одржавање улица и путева), је дужан да
једном годишње спроведе поступак изјашњавања
корисника о квалитету пружања услуга (у даљем тексту:
изјашњавање) у трајању од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 3. овог
члана, вршилац комуналне делатности објављује у
средствима јавног информисања, у електронском
облику на својој интернет страници и на интернет
страници Града.
Вршилац комуналне делатности је дужан да у
року од 15 дана, од дана завршетка изјашњавања
достави оснивачу извештај о резултатима изјашњавања
корисника о квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника
комуналних услуга такви да већина корисника није
задовољна пруженом комуналном услугом од стране
вршиоца
комуналне
делатности,
надлежна
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организациона јединица Градске управе града Панчева
за комуналне послове, у сарадњи са осталим
организационим јединицама Градске управе града
Панчева, саставља Нацрт мера за отклањање
недостатака наведених у изјашњавању корисника и
заједно са Извештајем о резултатима изјашњавања,
достављају Градском већу града Панчева. Градско веће
града Панчева доноси мере за отклањање наведених
недостатака, са роком за предузимање мера ради
отклањања недостатака, који не може бити дужи од 90
дана.
Градско веће града Панчева доставља усвојене
мере за отклањање наведених недостатака Скупштини
Града, ради обавештавања
Управљач пута дужан је да обезбеди трајно,
непрекидно и квалитетно одржавање улица и путева,
као и њихову заштиту у циљу несметаног и безбедног
одвијања саобраћаја, у складу са Законом, Уредбом о
начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности („Сл.гласник РС“ бр. 13/18,
66/18 и 51/19) и овом одлуком.
Управљач пута одговара за штету која настане
корисницима јавног пута, због пропуштања
благовременог обављања радова на одржавању јавног
пута прописаних законом, односно због извођења тих
радова супротно прописаним условима и начину
њиховог извођења, као и правилима струке.
Предузеће, предузетник или извођач радова,
којем је уступљено обављање радова на јавном путу,
дужно је да сноси насталу штету корисницима јавног
пута, као и укупне трошкове који настану због
отклањања последица насталих на путу, када је
извођење тих радова супротно прописаним условима и
начину њиховог извођења, као и правилима струке.
VI РАДОВИ НА ЈАВНОМ ПУТУ
Члан 11.

За извођење радова на подземним и надземним
инсталацијама, који захтевају раскопавање јавног пута,
који је у власништву Града и осталих површина које су
у јавној употреби, а чији је корисник Град, инвеститор је
дужан да уплати Управљачу јавног пута депозит,
средства за трошак довођења јавног пута и осталих
површина у првобитно стање.
Забрањено је раскопавање јавног пута и
осталих површина из претходног става, у периоду од 15.
новембра до 15. марта, осим у случају хитних
интервенција ради отклањања оштећења, односно
кварова на постојећим инсталацијама уграђеним у јавни
пут.
У случају изградње или постављања
инсталације комуналне инфраструктуре где се као
инвеститори на извођењу радова појављују јавна и јавно
- комунална предузећа чији је оснивач Град, Република
Србија, односно Аутономна покрајина, радове са
раскопавањем јавног пута и осталих површина у јавној
употреби могуће је вршити, само ако временски услови
то дозволе, и по посебним условима које издаје
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Управљач пута, којима се између осталог дефинишу
врста и обим радова, временско ограничење за њихово
окончање и сви остали услови.
Висина средстава из става 1. овог члана
одређује се према пројектно- техничкој документацији
коју прилаже инвеститор и која обавезно садржи
посебан део који се односи на довођење јавног пута у
првобитно стање.
Члан 12.

Радове на довођењу јавног пута у првобитно
стање дужан је да изведе инвеститор, преко предузећа
регистрованог за извођење предметних радова у што
краћем року, одмах по завршетку радова на полагању
инсталација, уз обавезно присуство надзорног органа
Управљача пута.
Инвеститор је у обавези да Управљача пута
писмено обавести о времену извођења предметних
радова, осам дана пре почетка извођења радова.
Након враћања површине јавне намене у
првобитно стање, од стране инвеститора, а према
издатим условима и налозима надзорног органа
Управљача пута, инвеститору ће се вратити уплаћени
депозит.
Уколико се радови на довођењу јавног пута у
првобитно стање од стране инвеститора, не изведу у
складу са издатим условима од стране Управљача пута
и према налозима надзорног органа Управљача пута у
целости или делимично, радове на довођењу јавног пута
у првобитно стање извешће Управљач јавног пута, из
средстава депонованих од стране инвеститора и по
њиховом окончању сачињава коначни обрачун
утрошених средстава.
Уколико радове из претходног става на
враћању јавног пута у првобитно стање изводи
Управљач јавног пута о трошку инвеститора, након
завршених радова Управљач пута ће инвеститору
испоставити рачун.
У случају да је износ стварно утрошених
средстава мањи од уплаћеног депозита, Управљач пута
је дужан да разлику врати инвеститору, без
валоризације претходно уплаћеног износа, а уколико је
износ стварно утрошених средстава већи од
депонованих, инвеститор је у обавези да Управљачу
пута уплати разлику.
Члан 13.

Извођачи радова, односно инвеститори на
пословима извођења радова на подземним и надземним
инсталацијама који захтевају раскопавање јавног пута,
који је у својини Града и осталих површина које су у
јавној употреби, а чији је корисник Град, могу уместо
полагања депозита доставити Управљачу пута
неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први
позив и без приговора, са роком трајања 60 дана дуже
од рока за извођење радова.
У случају продужења рока за извођење радова,
извођач радова, односно инвеститор из става 1. овог
члана је у обавези да продужи рок важења банкарске
гаранције.
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Уколико извођач радова, односно инвеститор,
не изведе радове на враћању јавног пута у првобитно
стање, активираће се банкарска гаранција и радови ће
бити изведени од стране Управљача пута о трошку
инвеститора, односно извођача.
У случају предвиђеном ставом 3. овог члана,
Управљач пута је у обавези да након завршених радова
извођачу радова, односно инвеститору испостави рачун.
У случају да је износ стварно утрошених
средстава мањи од наплаћеног износа активирањем
банкарске гаранције, Управљач пута је дужан да
разлику врати инвеститору, без валоризације претходно
уплаћеног износа.
Уколико је износ стварно утрошених средстава
већи од износа наплаћеног активирањем банкарске
гаранције, инвеститор је у обавези да Управљачу пута
уплати разлику.
Члан 14.

Изузетно,
правна
лица
–
власници
инфраструктуре, којима је оснивач Република Србија,
Аутономна Покрајина Војводина или град Панчево и
који послују већинским државним капиталом могу са
Управљачем пута, уговором регулисати начин враћања
саобраћајних површина у првобитно стање, након
извођења радова на начин који није предвиђен чланом
11. 12.и 13. ове одлуке, по претходно прибављеној
сагласности Надзорног одбора.
VII ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Члан 15.

Одржавање јавног пута је извођење радова
којима се обезбеђује несметанo и безбеднo oдвијање
саобраћаја и чува употребна вредност пута.
Одржавање јавног пута обухвата:
1. радове на редовном одржавању јавног пута;
2. радове на рехабилитацији јавног пута;
3. радове на ургентном одржавању јавног пута .
Редовно одржавање јавних путева
Члан 16.

Редовно одржавање обухвата скуп активности,
мера и радова, који се предузимају током дела или целе
календарске године, на путној мрежи или на појединим
деоницама пута, ради одржавања и очувања
функционалне исправности јавног пута, путних
објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута.
Радови на редовном одржавању јавног пута су:
1. преглед, утврђивање и оцена стања пута и
путног објекта;
2.местимично
поправљање
оштећења
коловозне конструкције и осталих елемената пута;
3. местимична површинска обрада коловозног
застора;
4. чишћење коловоза и осталих елемената пута
у границама путног земљишта ;
5. одржавање и уређење банкина и берми;
6. одржавање косина насипа, усека и засека;
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7. чишћење и одржавање јаркова, ригола,
пропуста и других делова система за одводњавање пута;
8. замена деформисаних, дотрајалих или
привремених пропуста за воду, поправка путних
објеката;
9. поправка,замена, допуна и обнављање
саобраћајне сигнализације и опреме;
10. редовно чишћење и одржавање саобраћајне
сигнализације и опреме;
11. замена, допуна и обнављање оштећене или
дотрајале опреме пута и објеката и опреме за заштиту
пута, саобраћаја и околине;
12. чишћење опреме пута и објеката и опреме
за заштиту пута, саобраћаја и околине;
13. уређивање зелених површина у путном
земљишту (кошење траве, крчење шибља и сечење
дрвећа);
14. чишћење снега и леда са коловоза јавног
пута и саобраћајних површина аутобуских стајалишта и
општих паркиралишта.
Управљач пута дужан је да изради саобраћајни
пројекат који садржи начине обезбеђења зона радова на
редовном одржавању јавног пута и надлежном органу
Градске управе града Панчева за послове саобраћаја
поднесе захтев за доношење решења о техничком
регулисању саобраћаја чији је саставни део наведени
саобраћајни пројекат.
Управљач пута поставља привремену
саобраћајну сигнализацију и опрему на основу решења
о техничком регулисању саобраћаја које издаје
надлежни орган Градске управе града Панчева за
послове саобраћаја.
Рехабилитација јавног пута
Члан 17.

Рехабилитација јавног пута јесте врста
одржавања, тј. извођења радова на јавном путу и путном
објекту у границама путног земљишта, ради очувања
карактеристика јавног пута у истом или приближно
истом стању које је било у тренутку његове изградње
или последње реконструкције.
Радови на рехабилитацији
јавног пута
обухватају:
1. обнављање и замену дотрајалих коловозних
конструкција, односно њених делова, а нарочито
наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по
целој ширини коловоза ;
2.постављање шљунчаног, односно туцаничког
застора на неасфалтираним путевима;
3. обраду површине коловозног застора или
заптивање;
4. замену сложених дилатационих справа,
изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта,
оштећених секундарних елемената и дотрајалих
пешачких стаза на мостовима, надвожњацима,
подвожњацима и вијадуктима;
5. постављање система, опреме и уређаја за чије
постављање није потребно прибавити грађевинску
дозволу, а чијом употребом Управљач пута обезбеђује
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да се управљање саобраћајем на јавним путевима
обавља у складу са прописима којима се уређује
безбедност саобраћаја на путевима;
6. обнављање антикорозивне заштите челичних
конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и
вијадуката;
7. замену или поправку постојећих дренажних
система и хидроизолације у тунелима и поправке
тунелске облоге; или дилатационих справа, изолације,
коловоза, ограда, сливника, лежишта:
8. поправку оштећених потпорних, обложних и
порталних зидова и
9. замену дренажних и система за одводњавање
јавног пута и путног објекта.
Радови на рехабилитацији јавног пута изводе
се на основу техничког описа, уз предмер и предрачун
радова.
Управљач пута је дужан да образује независну
комисију која врши технички преглед изведених радова
на рехабилитацији.
Ургентно одржавање
Члан 18.

Радови на ургентном одржавању јавних путева
обухватају радове који се морају хитно извести ради
отклањања штетних последица насталих елементарним
непогодама и другим несрећама, ванредним и
непредвиђеним околностима, у циљу обезбеђивања
проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.
Радови на ургентном одржавању јавних путева
у смислу ове одлуке, обухватају активности и мере које
се предузимају у циљу отклањања недостатака
проузрокованих елементарним непогодама и ванредним
околностима, а које је потребно спровести да би се
обезбедило несметано одвијање саобраћаја или
одвијање саобраћаја у отежаним условима, када је
онемогућена проходност пута и када је угрожена
безбедност учесника у саобраћају.
Члан 19.

На јавним путевима на којима су изведени
радови, није дозвољено извођење радова који захтевају
раскопавање у року од две године, од дана подношења
захтева за употребну дозволу, изузев ако су у питању
поправке комуналних инсталација настале изненадним
кваровима или оштећењима која имају карактер хитне
интервенције.
У случају потребе за хитном интервенцијом,
ради отклањања квара или оштећења на комуналним
инсталацијама, а која не траје дуже од 24 сата, потврђује
лице које управља комуналном инсталацијом и
инвеститор може отпочети раскопавање и без
прибављеног одобрења за раскопавање, под условом да
обавештење о приступању извођењу радова достави
Управљачу пута и надлежном инспекцијском органу
пре почетка извођења радова.
Инвеститор из става 2. овога члана, дужан је у
року од 3 дана по завршетку радова врати јавни пут и
другу јавну површину у првобитно стање, према
условима Управљача пута.
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Гарантни рок за радове који имају карактер
хитне интервенције износи две године, од дана
подношења захтева за употребну дозволу
VIII ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
Члан 20.

Техничко
регулисање
саобраћаја
на
општинским путевима и улицама на територији Града
обавља Секретаријат, у складу са законом.
Пројекат техничког регулисања саобраћаја за
општинске путеве и улице на територији Града израђује
Управљач пута, у сарадњи са Секретаријатом. На
Пројекат техничког регулисања саобраћаја за
општинске путеве и улице Секретаријат решењем даје
сагласност и објављује га у „Службеном листу града
Панчева“.
Под техничким регулисањем саобраћаја у ужем
смислу, подразумева се одређивање места постављања
саобраћајних знакова и ознака на путу (вертикалне и
хоризонталне саобраћајне сигнализације), светлосних
уређаја, саобраћајне, заштитне и друге опреме на јавним
саобраћајним површинама, одређивање привременог
режима саобраћаја и слично, на основу Пројекта
саобраћајне сигнализације (у даљем тексту: Пројекат),
на који Секретаријат, решењем даје сагласност.
Средства за реализацију трајних режима
саобраћаја обезбеђују се из буџета Града.
Техничко регулисање саобраћаја реализује
Управљач пута.
Члан 21.

Управљач пута дужан је да означава и води
евиденције о јавним путевима и о саобраћајнотехничким и другим подацима за јавне путеве, за које
врши послове управљања.
IX САОБРАЋАЈНИ ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНИ ПУТ
Члан 22.

Саобраћајни прикључак прилазног пута на
јавни пут гради се у складу са Законом којим се уређује
планирање и изградња, на основу издатих услова за
израду техничке документације за изградњу
саобраћајног прикључка на јавни пут и решења
инвеститору о испуњености издатих услова, од стране
Управљача пута.
Управљач пута издаће решење из става 1. овог
члана ако утврди да су кумулативно испуњени следећи
услови:
1) није могуће извршити повезивање
општинског, односно некатегорисаног пута, односно
улице са општинским, односно некатегорисаним путем,
односно улицом који већ имају изведену раскрсницу,
укрштај или прикључак на државни пут;
2) саобраћајни прикључак из става 1. овог
члана нема штетне последице за несметано и безбедно
одвијање саобраћаја на јавном путу.
Када је број планираних паркинг места на
парцели већи од шест, прикључак прилазног пута на
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јавни пут мора бити изведен као двосмеран, у
минималној ширини од 5,0 m.
Минимално осовинско растојање два суседна
прикључка прилазног пута на јавни пут, који опслужују
исту катастарску парцелу, не може бити мањи од 7,0м за
прикључке ширине до 3,5м, односно 9,0м за прикључке
ширине преко 3,5м.
Изградња саобраћајних прикључака на јавним
путевима из члана 19. став 1. одлуке, није дозвољена у
гарантном року.
У случајевима из става 5. овог члана, Управљач
пута може издати сагласност за изградњу, односно
реконструкцију прикључка, са забраном извођења
радова до истека гарантног рока.
X ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ
ПУТА
Члан 23.

Изградња и реконструкција јавног пута врше се
у складу са законом којим се уређују планирање и
изградња и у складу са Законом о путевима.
За изградњу, односно постављање линијског
инфраструктурног
објекта
(железничка
инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод,
гасовод,
линијска инфраструктура електронских
комуникација,
водоводна
и
канализациона
инфраструктура, топловода и других сличних објеката,
као и телекомуникационих и електро-водова,
инсталација, постројења и слично) на јавном путу и у
заштитном појасу јавног пута, као и за измену
саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута,
инвеститор је дужан да прибави услове за израду
техничке документације, односно за постављање
линијског инфраструктурног објекта и решење о
испуњености издатих услова од стране Управљача
пута.
Уз захтев за издавање услова из става 1. овог
члана, подноси се главни пројекат, који мора бити
израђен у складу са законом, техничким прописима и
стандардима који регулишу ову област и оверен од
стране овлашћеног пројектанта.
Главни пројекат из става 2. овог члана мора
бити израђен у складу са претходно издатим условима
Управљача пута за изградњу, односно постављање
линијског инфраструктурног објекта (железничка
инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод,
гасовод, објекат висинског превоза, линијска
инфраструктура електронских комуникација, водоводна
и канализациона инфраструктура, топловода и других
сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и слично) на јавном
путу и у заштитном појасу јавног пута, односно за
измену саобраћајних површина пратећих садржаја
јавног пута.
Реконструкција јавног пута јесте извођење
грађевинских радова у заштитном појасу, којима се
могу променити геометријски елементи, положај или
опрема постојећег пута, у циљу одржавања и
унапређења вредности пута.
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XI ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА ЈАВНОМ ПУТУ
Члан 24.

У случају одржавања спортске или друге
манифестације на јавном путу, а која захтева обуставу
саобраћаја или другу измену у режиму саобраћаја,
Секретаријат доноси решење о техничком регулисању
саобраћаја, чији је саставни део саобраћајни пројекат.
Секретаријат може решењем забранити
саобраћај или саобраћај одређене врсте возила на јавном
путу, његовом делу или путном објекту, ако то захтева
одржавање спортске или друге манифестације, под
условом да је могуће преусмеравање саобраћаја на
друге јавне путеве, по претходно прибављеној
сагласности Управљача пута на коме се захтева
одржавање спортске или друге манифестације и
Управљача пута на који се саобраћај преусмерава.
О забрани саобраћаја из става 2. овог члана ,
Секретаријат је у обавези да обавести орган надлежан за
унутрашње послове и Управљача пута, на коме ће се
одржати спортска или друга манифестација.
За спровођење утврђеног режима саобраћаја из
става 1. овог члана, мора се израдити саобраћајни
пројекат и на путу поставити саобраћајна сигнализација
према пројекту.
Секретаријат даје сагласност да је пројекат
урађен, у складу са утврђеним режимом саобраћаја.
Подносилац захтева (организатор или
овлашћено лице у име организатора), обезбеђује
пројектом предвиђену саобраћајну сигнализацију или
може да по посебном овлашћењу, прибављање и
постављање сигнализације повери Управљачу пута, о
трошку подносиоца захтева.
Подносилац захтева мора имати својство
правног лица.
Организатор
спортске,
односно
друге
манифестације сноси трошкове постављања саобраћајне
сигнализације и опреме којом се врши обустава
саобраћаја или измена у режиму саобраћаја, као и
трошкове обавештавања јавности и предузетих мера
обезбеђења.
Решење из става 1. овог члана Секретаријат
доставља организатору спортске, односно друге
манифестације, министарству надлежном за унутрашње
послове и Управљачу јавног пута на којем ће се
одржати спортска или друга манифестација.
Мере забране предузимања одређених
активности на путу
Члан 25.

На јавном путу забрањено је :
1. трајно заузимање пута, а привремено
заузимање пута је могуће, уз предходно прибављену
сагласност Управљача пута;
2. извођење радова на путу који нису у вези са
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом
пута, без сагласности Управљача пута ;
3.извођење радова носилаца права службености
и других права установљених на путу, којима се
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оштећује пут или угрожава несметано и безбедно
одвијање саобраћаја;
4. испуштање вода, отпадних вода и других
течности на путу;
5. спречавање отицање вода са пута, а посебно
из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и
спречавање даљег отицања вода ка њиховим
реципијентима;
6. просипање, остављање или бацање
материјала, предмета и смећа на пут;
7. замашћивање пута мазивима или другим
сличним материјама;
8. постављање и коришћење светла или других
светлосних уређаја на путу и поред пута, којима се
омета безбедно одвијање саобраћаја на путу;
9. орање и извођење других пољопривредних
радова на банкинама, косинама и земљишном појасу;
10. вучење предмета, материјала, оруђа и
других врста терета по путу (греде, балвани, гране,
камени блокови, плугови, дрљаче и сл.);
11. спуштање низ косине засека, усека и насипа
пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог
материјала;
12. паљење траве и другог растиња на путу, као
и отпадних предмета и материјала;
13. наношење блата са прилазног пута на јавни
пут;
14. пуштање стоке на пут без надзора, напасање
и напајање стоке на путу;
15. окретање запреге, трактора, плуга и других
пољопривредних машина и оруђа на путу;
16. кочење запрежних возила спречавањем
окретања точкова;
17. укључивање возила на пут и искључивање
са пута ван прикључка или укрштаја и наношење блата
на пут;
18. заустављање или остављање возила којима
се омета коришћење пута,
19. свако друго чињење којим се оштећује или
би се могао оштетити пут, умањити захтевана
прегледност, ометати одвијање саобраћаја, односно
угрожава безбедно одвијање саобраћаја на путу.
Заштита јавних путева и забрана изградње у
заштитном појасу
Члан 26.

У заштитном појасу поред јавног пута ван
насеља, забрањена је изградња грађевинских или других
објеката, као и грађење и постављање постројења,
уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних
површина пратећих, функционалних садржаја јавног
пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе
потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу.
У заштитном појасу из става 1. овог члана
може да се гради, односно поставља линијски
инфраструктурни објекат: железничка инфраструктура,
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, линијска
инфраструктура електронских комуникација, водоводна
и канализациона инфраструктура и слично, ако су за
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извођење тих радова прибављени услови и решење из
члана 9. став 1. тачка 2) ове одлуке.
Управљач пута дужан је да обезбеди надзор
над извођењем радова из става 2. овог члана.
На јавном путу и у његовом заштитном појасу
није дозвољено подизати споменике, постављати
крајпуташе и друге спомен-знакове, продавати
производе, односно предузимати и друге радње којима
се угрожава безбедност саобраћаја.
Члан 27.

Одржавање општинских путева и улица у
зимском периоду, у смислу ове одлуке, сматрају се
радови и активности који су неопходни за обезбеђење
проходности и безбедности саобраћаја на путевима и
улицама, који могу бити угрожени снежним
падавинама, завејавањем услед ветра или поледицом
услед ниске температуре или појаве ледене кише.
Члан 28.

Управљач пута најкасније до 1. октобра текуће
године покреће поступак за доношење решења о
техничком регулисању саобраћаја, за период од 1.
новембра текуће календарске године до 1. априла
наредне календарске године.
Секретаријат доноси решење из става 1. овог
члана најкасније до 15. октобра текуће календарске
године.
Саставни део решења из става 2. овог члана је
план зимског одржавања јавних путева који доноси
Управљач пута и који садржи програм активности на
зимском одржавању са приказом локација на које се
врши постављање саобраћајних знакова за период из
става 1. овог члана.
Управљач пута дужан је да путем средстава
јавног информисања благовремено обавести учеснике у
саобраћају о измени режима саобраћаја на јавним
путевима у периоду од 1. новембра текуће календарске
године до 1. априла наредне календарске године.
Управљач пута дужан је да о постављеној
саобраћајној сигнализацији, у складу са изменом
режима саобраћаја из става 1. овог члана обавести
министарство надлежно за унутрашње послове и
надлежни инспекцијски орган.
Одржавање улица у насељеном месту Панчево
и општинских путева на територији Града у зимским
условима (чишћење и уклањање снега и леда), је у
надлежности Управљача пута и врши се према плану
зимског одржавања јавних путева, односно према
оперативном плану рада зимске службе који доноси
Управљач пута, најкасније до 01. октобра текуће године.
Одржавање јавних путева у насељеним
местима на територији Града у зимским условима је у
надлежности јавних комуналних предузећа која су
основана за обављање комуналних делатности у овим
местима и врши се према посебним оперативним
плановима које доносе ова предузећа, најкасније до 01.
октобра текуће године.
Јавно комунално предузеће може делимично
или потпуно уступити радове на одржавањау јавних
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путева на територији месне заједнице, Управљачу пута,
на основу посебног уговора, којим се регулишу сва
међусобна права, обавезе и финансирање.
Члан 29.

План рада зимске службе садржи:
1. прегледну карту мреже општинских путева и
улица на територији Града;
2. места пунктова зимске службе;
3. локације депонија материјала за посипање и
снабдевање погонским горивом;
4. локације критичних места (мостови, кривине,
велики успони и др.);
5. подела путева и улица према приоритетима
одржавања;
6. распоред механизације, средстава и
материјала по пунктовима (број, врста и количина);
7. распоред радника по пунктовима и сменама
(путара, сменовођа, возача, машиниста);
8. степен приправности зимске службе;
9. поступак при спречавању поледице на
путевима;
10. чишћење снега са коловоза пута,
стајалишта, посебних паркиралишта;
11. систем обавештавања о стању на путевима;
12. начин евиденције рада и дежурства.
Члан 30.

Чишћење и одношење снега и леда са уређених
стајалишта, скверова, тргова, стаза, пешачких пролаза,
посебних паркиралиша, интегрисаних улица и
пешачких улица у насељеном месту Панчево, врши ЈКП
„Хигијена” Панчево, а на подручју других насељених
места на територији Града, јавно комунално предузеће
које је основано за обављање комуналних делатности,
односно предузеће или предузетник коме се повери
обављање ове комуналне делатности.
Чишћење снега и леда са тротоара, испред и
око стамбених, пословних и стамбено-пословних
објеката, простора око монтажних објеката,
угоститељских објеката, продавница, биоскопа, школа,
здравствених установа као и уклањање леденица са
кровова и истурених делова зграде наведених објеката и
сл., обезбеђују и одговорна су правна и физичка лица
која су власници или корисници тих објеката, односно
правна и физичка лица која обављају делатност у тим
објектима, који и сносе трошкове чишћења.
У случају да се инспекцијским надзором
утврди да снег и лед нису очишћени са површина из
става 2. овог члана, надлежни орган за инспекцијске
послове доноси решење да снег и лед очисти ЈКП
„Хигијена” Панчево у насељеном месту Панчево,
односно, на подручју других насељених места на
територији Града, јавно- комунално предузеће које је
основано за обављање комуналних делатности, односно
предузеће или предузетник коме се поверава обављање
ове комуналне делатности, о трошку правног или
физичког лица из става 2. овог члана.
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Члан 31.

Управљач пута за време зимских услова
одвијања саобраћаја, може да код Секретаријата
покрене иницијативу за уређивање и регулисање
саобраћаја на јавним путевима, мимо усвојеног Плана
техничког регулисања саобраћаја.
Иницијатива из претходног става, односи се на
доношење решења да се:
1. одреде улице у којима се привремено
обуставља саобраћај, због санкања деце;
2. одреде привремено једносмерне улице;
3. одреде улице које ће се затворити за
саобраћај када се испуне посебни услови који се
таксативно утврде и који су везани за снежне падавине;
4. одреде улице и делови улица у којима није
дозвољено паркирање за време снежних падавина;
5. одреде измењени режими паркирања у
улицама или деловима улица, за време снежних
падавина.
Решење о привременој измени режима
саобраћаја доноси Секретаријат, који је дужан да о томе
обавести надлежни орган за унутрашње послове,
Управљача пута и надлежни инспекцијски орган.
Управљач пута је у обавези да о привременој
измени режима саобраћаја из става 1. овог члана,
благовремено обавести јавност путем средстава јавног
информисања или на други уобичајени начин и
предузме потребне мере обезбеђења.
Члан 32.

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева,
подижу се тако, да не ометају захтевану прегледност
јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
Ограде, крошње стабла, биљни засади или
рекламе, не смеју заклањати расветна тела јавне
расвете, саобраћајне знакове и светлосне сигнале на
семафорским уређајима, као ни улазити у слободни
профил пута, смањивати или онемогућавати
прегледност на укрштањима саобраћајница.
За постављање ограда, дрвећа и засада поред
јавних путева, на парцели на којој се налази пут и на
непосредним суседним парцелама, неопходно је поред
остале докуметације прибавити сагласност Управљача
пута.
Члан 33.

Засаде поред јавних путева, на парцели на којој
се налази пут и на непосредним суседним парцелама, у
насељеним местима, уредно одржава и обнавља ЈКП
“Зеленило” Панчево које је основано за обављање ове
комуналне делатности, односно предузеће или
предузетник коме је поверено обављање ове комуналне
делатности.
Засаде из става 1. овог члана на општинским
путевима ван насељених места, уредно одржава и
обнавља Управљач пута.
Члан 34.

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за
сликовно или звучно обавештавање или оглашавање, на
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делу општинског пута који пролази кроз насељено
место и у улицама у насељеном месту, могу се
постављати на основу услова и издате сагласности
Управљача пута .
XII НАДЗОР
Члан 35.

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке
врши Секретаријат.
Инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ове одлуке врши основна организациона
јединица Градске управе Града надлежна за
инспекцијски надзор - Секретаријат за инспекцијске
послове Градске управе Града, путем саобраћајног
инспектора и комуналног инспектора ( у даљем тексту:
Инспектор).
Комунално – милицијске послове, којима се
обезбеђује извршење одредаба ове одлуке, обавља
комунална милиција Градске управе града Панчева, у
складу са Законом о комуналној милицији.
Члан 36.

Комунална милиција у циљу одржавања
комуналног реда, врши надзор над применом одредаба
ове одлуке које се односе на област:
општинских путева, улица и некатегорисаних
путева;
саобраћајних oзнака и сигнализације на путу;
паркирања;
Када комунални милиционар утврди повреду
одредаба ове одлуке, овлашћен је да:
1. изда прекршајни налог за учињени прекршај;
2. поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка;
3.поднесе пријаву надлежном органу за
учињено кривично дело,
4. обавести други надлежни орган да предузме
мере из своје надлежности.
Члан 37.

Надзирани субјекат обавезан је да Инспектору
и комуналном милиционару, омогући несметано
вршење послова и несметан приступ објекту, средству
или особљу који су у вези са обављањем делатности,
стави на увид тражену документацију од стране
Инспектора, односно комуналног милиционара и да у
року који одреди Инспектор, односно комунални
милиционар достави потребне податке и поступи по
налогу Инспектора, односно комуналног милиционара
Надзирани субјекат је обавезан да се на захтев
Инспектора, усмено или писмено изјасни о предмету
инспекцијског надзора, као и да поштује интегритет и
службено својство инспектора.
Овлашћена лица у надзираном субјекту, друга
запослена и радно ангажована лица, физичка лица која
су надзирани субјекти, сведоци, службена лица и
заинтересована лица као и физичка лица затечена на
месту надзора, дужна су да инспектору, односно
комуналном милиционару омогуће да изврши увид у
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личну или другу јавну исправу са фотографијом која је
подобна да се идентификују.
Члан 38.

У вршењу инспекцијског надзора, Инспектор
има право и дужност да проверава:
1. радове на заштити, одржавању, изградњи
јавних путева и путних објеката;
2. техничку и другу документацију у вези са
одржавањем, изградњом и реконструкцијом јавних
путева;
3. стање јавног пута и да ли се правилно и
редовно спроводе прописане мере заштите јавног пута;
4. да ли је за изгрању и реконструкцију јавног
пута, његовог дела и путног објекта издато одобрење за
изградњу;
5. услове одвијања саобраћаја на јавном путу;
6. да ли се правилно и редовно спроводе
прописане мере заштите јавног пута.
Члан 39.

У вршењу инспекцијског надзора Инспектор је
овлашћен да:
1. забрани, односно обустави извршење радова
који се изводе противно законским прописима,
техничким нормативима и стандардима одржавања
јавног пута;
2. нареди отклањање насталих недостатака на
јавном путу, који угрожавају стабилност пута и
безбедност саобраћаја;
3. нареди обустављање радова који се изводе у
непосредној близини jaвног пута, а који могу довести у
питање стабилност јавног пута и безбедност саобраћаја;
4. нареди предузимање мера за обезбеђење
јавног пута и по потреби забрани привремено одвијање
саобраћаја за сва возила или поједине врсте возила која
због своје укупне тежине, димензија и других
техничких својстава могу да нанесу штету јавном путу
или угрозе безбедност саобраћаја и предложи
Секретаријату забрану саобраћаја или саобраћаја
одређене врсте возила, на јавном путу ;
5. нареди рушење и уклањање објеката,
цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, дрвећа,
засада, грађевинског и другог материјала са јавног пута,
његовог дела, путног објекта и земљишног појаса, осим
објеката цевовода, водовода и инсталација за које је
установљено право службености или друго право
одређено Законом;
6. нареди
Управљачу пута постављање
физичких препрека којима се онемогућава прикључење
прилазног пута на општински пут или улицу, до
прибављања употребне дозволе за прикључак ;
7. поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка;
8. изда прекршајни налог;
9. предузима и друге мере и радње за које је
овлашћен .
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XIII
ОВЛАШЋЕЊА
ИНСПЕКТОРА
УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА

РАДИ

Члан 40.

Инспектор је овлашћен да ради утврђивања
чињеница:
1) изврши увид у јавне исправе и податке из
регистара и евиденција које воде надлежни државни
органи, органи аутономне покрајине , органи јединице
локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења,
ако су неопходни за инспекцијски надзор, а није могао
да их прибави по службеној дужности и да их копира, у
складу са Законом о инспекцијском надзору;
2) изврши увид у личну или другу јавну
исправу са фотографијом која је подобна да се
идентификују овлашћена лица у надзираном субјекту,
друга запослена или радно ангажована лица, физичка
лица која су надзирани субјекти, сведоци, службена
лица и заинтересована лица, као и физичка лица
затечена на месту надзора;
3) узима писане и усмене изјаве надзираних
субјеката-физичких лица и заступника, односно
овлашћених лица у надзираном субјекту-правном лицу
и других запослених или радно ангажованих лица,
сведока, службених лица и заинтересованих лица, и да
их позива да дају изјаве о питањима од значаја за
инспекцијски надзор;
4) наложи да му се у одређеном року ставе на
увид пословне књиге, општи и појединачни акти,
евиденције, уговори и друга документација надзираног
субјекта од значаја за инспекцијски надзор, а у облику у
којем их надзирани субјекат поседује и чува;
5) фотографише и снима предмете
инспекцијског надзора;
6) предузме друге радње, ради утврђивања
чињеничног стања, према Закону о инспекцијском
надзору.
Члан 41.

Надзирани
субјекат
може
доставити
инспекцији извештај о самопровери испуњености
захтева из контролне листе и самопроцени ризика, које
је спровео сагласно садржини контролне листе и
правилима о процени ризика. Уз овај извештај,
надзирани субјекат инспекцији прилаже и одговарајућу
документацију, односно други материјал (фотографије и
сл.) којима се поткрепљују налази из извештаја.
XIV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.

Новчаном казном у фиксном износу од
60.000,00 динара динара, казниће се за прекршај
привредно друштво, односно друго правно лице ако:
1. не води евиденцију о актима донетим у
вршењу јавних овлашћења (члан 9. став 6.) ове одлуке;
2. не обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно
одржавање улица и путева, као и њихову заштиту у
циљу безбедног одвијања саобраћаја ( члан 10. став 8.)
ове одлуке;
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3. не уплати депозит за довођење јавног пута у
првобитно стање ( члан 11. став 1.) ове одлуке;
4. у време трајања забране врши раскопавање
јавног пута и осталих површина, осим у случају хитних
интервенција (члан 11. став 2. ) ове одлуке;
5. изврши радове на довођењу јавног пута у
првобитно стање без присуства надзорног органа
Управљача пута ( члан 12. став 1.) ове одлуке
6. инвеститор не обавести Управљача пута о
времену извођења предметних радова ( члан 12. став 2.)
ове одлуке;
7. не достави банкарску гаранцију за довођење
јавног пута у првобитно стање ( члан13. став 1.) ове
одлуке;
8. у случају продужења рока за извођење
радова, не продужи рок важења банкарске гаранције
(члан 13. став 2.) ове одлуке;
9. не изведе радове на враћању јавног пута у
првобитно стање ( члан 13. став 3.) ове одлуке;
10. на јавним путевима изводи радове супротно
одредбама члана 19. ове одлуке;
11. не води евиденцију о јавним путевима и о
саобраћајно-техничким и другим подацима за јавне
путеве (члан 21.) ове одлуке;
12. прикључак прилазног пута на јавни пут
гради супротно одредбама члана 22. ове одлуке;
13. инвеститор при извођењу радова поступа
супротно одредбама члана 23. ове одлуке;
14.
одржавање
спортске
или
друге
манифестације на јавном путу обавља супротно
одредбама члана 24. ове одлуке;
15. предузима радње на јавном путу које су
забрањене одредбама члана 25.ове одлуке;
16. предузима радње на јавном путу и његовом
заштитном појасу које су забрањене (члан 26.) ове
одлуке;
17. не донесе оперативни план рада зимске
службе (члан 28.) ове одлуке;
18. чишћење и одношење снега и леда, као и
уклањање леденица не изврши у складу са одредбама
члана 30. став 1. и 2. ове одлуке;
19. благовремено не обавести јавност о
привременој измени режима саобраћаја и не предузме
потребне мере обезбеђења ( члан 31. став 4. ) ове одлуке;
20. подиже ограде, дрвеће и засаде поред
јавних путева супротно одредбама члана 32.став 1.и 2.
ове одлуке;
21. не прибави потребну сагласност Управљача
пута (члан 32. став 3.) ове
22. поступи супротно одредбама члана 33. ове
одлуке;
23. не прибави потребну сагласност Управљача
пута ( члан 34. ) ове одлуке;
24. надзирани субјект поступи супротно
одредбама члана 37. одлуке;
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог
члана и одговорно лице у привредном друштву,
односно другом правном лицу.
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Члан 43.

Новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара динара, казниће се предузетник ако:
1. не води евиденцију о актима донетим у
вршењу јавних овлашћења (члан 9. став 6.) ове одлуке;
2. не обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно
одржавање улица и путева, као и њихову заштиту у
циљу безбедног одвијања саобраћаја ( члан 10. став 8.)
ове одлуке;
3. не уплати депозит за довођење јавног пута у
првобитно стање ( члан 11. став 1.) ове одлуке;
4. у време трајања забране врши раскопавање
јавног пута и осталих површина, осим у случају хитних
интервенција (члан 11. став 2. ) ове одлуке;
5. изврши радове на довођењу јавног пута у
првобитно стање без присуства надзорног органа
Управљача пута ( члан 12. став 1.) ове одлуке
6. инвеститор не обавести Управљача пута о
времену извођења предметних радова ( члан 12. став 2.)
ове одлуке;
7. не достави банкарску гаранцију за довођење
јавног пута у првобитно стање ( члан13. став 1.) ове
одлуке;
8. у случају продужења рока за извођење
радова, не продужи рок важења банкарске гаранције
(члан 13. став 2.) ове одлуке;
9. не изведе радове на враћању јавног пута у
првобитно стање ( члан 13. став 3.) ове одлуке;
10. на јавним путевима изводи радове супротно
одредбама члана 19. ове одлуке;
11. не води евиденцију о јавним путевима и о
саобраћајно-техничким и другим подацима за јавне
путеве ( члан 21.) ове одлуке;
12. прикључак прилазног пута на јавни пут
гради супротно одредбама члана 22. ове одлуке;
13. инвеститор при извођењу радова поступа
супротно одредбама члана 23. ове одлуке;
14.
одржавање
спортске
или
друге
манифестације на јавном путу обавља супротно
одредбама члана 24. ове одлуке;
15. предузима радње на јавном путу које су
забрањене одредбама члана 25. ове одлуке;
16. предузима радње на јавном путу и његовом
заштитном појасу које су забрањене одредбама члана
26. ове одлуке;
17. не донесе оперативни план рада зимске
службе (члан 28.) ове одлуке;
18 . чишћење и одношење снега и леда, као и
уклањање леденица не изврши у складу са одредбама
члана 30. став 1. и 2. ове одлуке;
19. благовремено не обавести јавност о
привременој измени режима саобраћаја и не предузме
потребне мере обезбеђења ( члан 31. став 4. ) ове одлуке;
20. подиже ограде, дрвеће и засаде поред
јавних путева супротно одредбама члана 32.став 1.и
2.ове одлуке;
21. не прибави потребну сагласност Управљача
пута (члан 32. став 3.) ове
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22. поступи супротно одредбама члана 33. ове
одлуке;
23. не прибави потребну сагласност Управљача
пута ( члан 34. ) ове одлуке;
24. надзирани субјект поступи супротно
одредбама члана 37. одлуке;
Члан 44.

Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара динара, казниће се за прекршај
физичко лице ако:
1. не уплати депозит за довођење јавног пута у
првобитно стање ( члан 11. став 1.) ове одлуке;
2. у време трајања забране врши раскопавање
јавног пута и осталих површина, осим у случају хитних
интервенција (члан 11. став 2.) ове одлуке;
3. изврши радове на довођењу јавног пута у
првобитно стање без присуства надзорног органа
Управљача пута ( члан 12. став 1.) ове одлуке
4. инвеститор не обавести Управљача пута о
времену извођења предметних радова (члан 12. став
2.) ове одлуке;
5. не достави банкарску гаранцију за довођење
јавног пута у првобитно стање ( члан 13. став 1.) ове
одлуке;
6. у случају продужења рока за извођење
радова, не продужи рок важења банкарске гаранције
(члан 13. став 2.) ове одлуке;
7. не изведе радове на враћању јавног пута у
првобитно стање ( члан 13. став 3.) ове одлуке;
8. на јавним путевима изводи радове супротно
одредбама члана 19. ове одлуке;
9. инвеститор при извођењу радова поступа
супротно одредбама члана 23. ове одлуке;
10.
одржавање
спортске
или
друге
манифестације на јавном путу обавља супротно
одредбама члана 24. ове одлуке;
11. предузима радње на јавном путу које су
забрањене одредбама члана 25. ове одлуке;
12. предузима радње на јавном путу и његовом
заштитном појасу које су забрањене одредбама члана
26. ове одлуке;
13. чишћење и одношење снега и леда, као и
уклањање леденица не изврши у складу са одредбама
члана 30. став 2. ове одлуке;
14. подиже ограде, дрвеће и засаде поред
јавних путева супротно одредбама члана 32.став 1.и 2.
ове одлуке;
15. не прибави потребну сагласност Управљача
пута (члан 32. став 3.) ове одлуке;
16. не прибави потребну сагласност Управљача
пута ( члан 34. ) ове одлуке;
17. надзирани субјект поступи супротно
одредбама члана 37. ове одлуке.
XV

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о општинским путевима и улицама на
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територији града Панчева
Панчева“ бр. 19/17 ).

( „Службени лист града

Члан 46.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
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Члан 2.

Град Панчево ће надокнадити Фондацији
Новак Ђоковић сву штету (укључујући и враћање
средстава у целости), уколико се након изведених
радова не добије употребна дозвола.
Члан 3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-2
Панчево, 04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 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), 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 04.03. 2020.године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности за реализацију
Пројекта - извођења радова на
постојећем објекту за потребе коришћења
Предшколске установе „Дечја Радост“ у
Панчеву, на катастарској парцели бр.5631
К.О. Панчево, ЛН бр.16573 у Панчеву, у
јавној својини града Панчева, са
Фондацијом Новак Ђоковић
Члан 1.

Скупштина града Панчева даје сагласност да
Град Панчево и Предшколска установа „Дечја радост“
Панчево у сарадњи са Фондацијом Новак Ђоковић
реализују Пројекат - извођења радова на постојећем
објекту за потребе коришћења Предшколске установе
„Дечја Радост“ у Панчеву на непокретности „стара
зграда школе“ при ОШ „Бранко Радичевић“ у улици
Цара Лазара, на катастарској парцели бр.5631 К.О.
Панчево, ЛН бр.16573 у Панчеву, у јавној својини града
Панчева .
Скупштина града Панчева је сагласна да
Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево изради
потребну техничку документацију за реализацију
Пројекта из претходног става овог члана. Предшколска
установа „Дечја радост“ Панчево ће као корисник
објекта и парцеле, платити и све трошкове који
произилазе из реализације ове инвестиције а односе се
на накнаду јавним и јавно-комуналним предузећима.

Овлашћује се Градоначелник града Панчева да
у име града Панчева потпише Уговор са Фондацијом
Новак Ђоковић којим ће бити регулисана међусобна
права и обавезе.
Члан 4.

Скупштина града Панчева је Одлуком број: II04-06-3/2019-10 од 30.12.2019.године извршила пренос
права коришћења на непокретности „стара зграда
школе“ на катастарској парцели 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. У току је
реализација спровођења Одлуке везано за упис у јавне
књиге о евиденцији непокретности и правима на њима у
складу са законом
Члан 5.

Даје се сагласност Фондацији Новак Ђоковић
да у оквиру Пројекта - извођење радова на постојећем
објекту за потребе коришћења Предшколске установе
„Дечја Радост“ у Панчеву на кат.парц.бр.5631
К.О.Панчево, парцела уписана у ЛН бр. 16573 у
Панчеву као јавна својина града Панчева, постави и
опреми дечје игралиште уколико у буџету пројекта буде
довољно средстава.
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-2
Панчево, 04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 76. став 1, 77. став 3. и 78.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“ број 21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
04.03.2020. године, усваја следеће
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ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ, ГРАДСКЕ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ
ИНСПЕКЦИЈУ, СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА, ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СТРУЧНЕ
СЛУЖБЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА
ГРАДА ПАНЧЕВА за 2020. годину
У Кадровском плану Градске управе, Градске
службе за буџетску инспекцију, Службе интерне
ревизије града Панчева, Градског правобранилаштва и
Стручне службе Локалног омбудсмана града Панчева за
2020. годину („Сл. лист града Панчева“ број 41/19), у
тачки 1) речи „на дан 17. децембар 2019. године“,
замењују се речима „на дан 04. март 2020. године“.
У истој тачки, табела „Радна места
постављених лица и службеника у Градском
правобранилаштву“, мења се и гласи:
Радна места постављених лица и службеника у
Градском правобранилашву

број извршилаца

Градски правобранилац (постављено лице)

1

Заменик градског правобраниоца (постављено
лице)

0

Правобранилачки помоћник

0

Правобранилачки помоћник

0

Радно место за административно-техничке
послове

1

Укупно:

2

У истој тачки, табела „Звања постављених
лица, службеника и намештеника у Градском
правобранилаштву“, мења се и гласи:
Звања постављених лица, службеника и
намештеника у Градском правобранилаштву

број извршилаца

Постављено лице

1

саветник

0

млађи саветник

0

виши референт

1

намештеник

1
Укупно:

3

У тачки 2) „Број запослених са радним односом
на неодређено време који су потребни у 2020. години за
коју се доноси Кадровски план, табела „Звања
службеника
и
намештеника
у
Градском
правобранилаштву “ мења се и гласи:

Звања службеника и
намештеника у Градском
правобранилаштву:

број извршилаца
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самостални саветник

1

саветник

1
Укупно:

2

Ове измене Кадровског плана ће се објавити у
„Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-2
Панчево, 04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 94. став 1. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019,
37/2019-др.закон и 9/20 ), члана 2.став 5. Одлуке о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта („Службени лист града Панчева“ бр.19/17,
1/18, 18/18, 29/18 и 34/18 ) и чланова 39. и 98.ст.1.
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр.
25/2015 - пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана
04.03. 2020. године, донела је

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020.
ГОДИНУ
I
Програм уређивања грађевинског земљишта
града Панчева за 2020. годину (у даљем тексту:
Програм) утврђује планиране активности, носиоце
реализације планираних активности на припремању и
опремању грађевинског земљишта као и висину и
изворе средстава неопходних за њихову реализацију.
Носиоци активности на реализацији Програма
су Секретаријат за инвестиције Градске управе града
Панчева, Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Панчево (у даљем тексту ЈКП “Водовод и
канализација“) уз учествовање Јавног предузећа
„Урбанизам“ Панчево.
II
Уређивање грађевинског земљишта обухвата
његово припремање и опремање.
Припремање грађевинског земљишта обухвата
активости истражних радова, израду геодетских,
геолошких и других подлога, израду урбанистичких
планова и урбанистичко-техничке документације,
техничке документације и техничке контроле, решавање
имовинско- правних односа, расељавање, уклањање
објеката, санирање терена и друге радове у складу са
законом.
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Опремање грађевинског земљишта обухвата
изградњу и реконструкцију објеката комуналне
инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне
намене.
III
У току 2020. године планира се израда и
усвајање следећих Планова:

Назив плана
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчево
Измена и допуна плана детаљне регулације Подцелина 6ц –
Нова депонија у Панчеву
План детаљне регулације блока 089 у насељеном месту у
Панчево
Измена и допуна плана генералне регулације Целина 2 –
Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у
насељеном месту у Панчево
Измена и допуна плана детаљне регулације ''Тесла''
Панчево
Измена и допуна плана генералне регулације целине 4А Караула са јабучким путем и 4Б - Скробара у насељеном
месту Панчево
Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 –
Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву
Измена и допуна плана генералне регулације насеља
Качарево
План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево
– Банатско Ново Село
Измена и допуна ПДР северна зона 1
Измена и допуна ПДР северна зона 2
План генералне регулације Целина 8 - Комплекс ХИП
“Петрохемија”, ХИП “Азотара” и НИС “Рафинерија нафте
Панчево” са Стратешком проценом утицаја Плана на
животну средину
Измена и допуна плана детаљне регулације ''Градски
стадион'' у Панчеву (Зона 2.15.)
Измена и допуна плана генералне регулације проширена
''Миса са гробљем (Целина 3)'' у Панчеву
Измена и допуна плана генералне регулације Целина 11 Комплекси посебне намене
План детаљне регулације за изградњу два једнострука
прикључна 110Кv далековода у Панчеву
Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали
Рит“ у Панчеву
ПДР блока 014 у насељеном месту Панчево
План детаљне регулације Блок 034 (бараке2) у насељеном
месту Панчево

Прибављање геодетских подлога, израда
планске документације и стратешких процена утицаја
Плана на животну средину, на основу Уговора и
посебних Одлука Скупштине града Панчева, поверене
су ЈП „Урбанизам“ Панчево.
За потребе израде планске документрације
обезбеђена су средства Одлуком о буџету града Панчева

Реализација по
кварталима
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
III

III
III
III
III
IV
IV
IV

у износу од 4.359.000,00 динара у Програму 1.
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ. (наведени износ у себи садржи и
3.529.000,00 динара за геодетска снимања и израду
геодетских подлога, 530.000,00 динара за Израду
стратешких процена утицаја планова на животну
средину и 300.000,00 динара за трошкове прибављања
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услова и сагласности за урбанистичке планове и
пројекте).
Осим тога, обезбеђено је 971.000,00 динара за
геодетска снимања и израду геодетских подлога из
сопствених средстава ЈП “Урбанизам“.
Током 2020. године, у зависности од стварних
потреба града Панчева, могућа је израда и друге планске
документације на основу посебних одлука Скупштине
града.
Средства обезбеђена Одлуком о буџету града
Панчева и Програмом пословања са финансијским
планом ЈП “Урбанизам“ Панчево довољна су и за
израду урбанистичко- техничке документације
(урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и
препарцелације) у циљу
даље разраде и
имплементације планске документације.
IV
Носиоци активности на изради техничке
документације у зависности од врсте објеката
комуналне инфраструктуре чија се изградња односно
реконструкција планира су Секретаријат за инвестиције
Градске управе града Панчева и ЈКП “Водовод и
канализација“ Панчево.
V
Носилац активности на изградњи и
реконструкцији саобраћајница са припадајућом
инфраструктуром (изградња и одржавање општинских
путева и улица, изградња тротоара и паркинга,
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бициклистичких стаза и јавног осветљења) је Град
Панчево.
Носилац активности на изградњи и
реконструкцији система за водоснабдевање и
инфраструктурне мреже, као и за изградњу и
реконструкцију система за одвођење отпадних вода и
инфраструктурне мреже су Секретаријат за инвестиције
Градске управе града Панчева и ЈКП “Водовод и
канализација“ Панчево.
VI
За остваривање Програма планирају се
средства према изворима прихода:
А) Приходи и примања буџета града Панчева
997.315.421,00 динара
Б) Средства предвиђена фин.пл. ЈКП “Водовод
и канализацијa“ 71.047.885,87 динара
В) Средства предвиђена фин.планом ЈП
„Урбанизам“ Панчево
5.330.000,00 динара
VII
Средства из тачке VI распоређују се на:
1. Припремне радове 304.764.121,91 динара
2.Опремање грађевинског земљишта 768.929.184,96
динара
УКУПНО: 1.073.693.306,87 динара
VIII
Табеларни приказ активности обухваћених
Програмом садржи описе активности, планирани износ
и носиоце активности, како следи:

Припремање грађевинског земљишта – Град Панчево
Назив пројекта

динара

Извори финансирања

Носиоци
активности

Обезбеђење земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Банијске у Панчеву

2.000.000,00

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

Експропријација непокретности – проширење
православног гробља у Старчеву

2.466.800,00

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

Из Буџета

Град Панчево

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

Кредит 2020 год.

Град Панчево

Експропријација делова парцела 5810, 5811 и 5812
КО Панчево (приобаље)
Израда техничке документације за изградњу
саобраћајница и инфраструктуре за комплекс
Хиподром

16.000.000,00
1.150.000,00

Израда техничке документације за потребе
извођења радова на уређењу приобаља

200.000.000,00

Израда техничке документације за потребе
реконструкције улице Уроша Предића

1.100.000,00

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

929.412,00

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

Из Буџета

Град Панчево

Из Буџета

Град Панчево

Израда техничке документације за потребе
извођења радова на изградњи приступног пута за
регионалну депонију у Панчеву
Израда техничке документације за улицу Светозара
Шемића
Израда техничке документације за потребе
извођења радова на уређењу дворишта у ул.Браће
Јовановића бр.24

1.500.000,00
1.000.000,00

Израда техничке документације за извођење
радова на гасној мрежи у ул.Браће Јовановића

980.000,00

Из Буџета

Град Панчево

Израда техничке документације за извођење
радова на гасној мрежи у ул.Петра Прерадовића

610.000,00

Из Буџета

Град Панчево
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Из Буџета

Град Панчево

4.000.000,00

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

3.120.000,00

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

Израда техничке документације за реконструкцију
Дома културе „3.Октобар“ БНС

500.000,00

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

Израда техничке документације за потребе
извођења радова у ул.Таковска у Панчеву

626.160,00

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

4.800.000,00

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

Део из распореда
салда из 2019. године а
део из буџета
Из Буџета

Град Панчево

Финансијски план ЈКП
Водовод и канализација
из 2019. године

ЈКП Водовод и
канализација
Панчево

Финансијски план ЈКП
Водовод и канализација
из 2018. године

ЈКП Водовод и
канализација
Панчево

Финансијски план ЈКП
Водовод и канализација
из 2017. године
Финансијски план ЈКП
Водовод и канализација
из 2019. године
Финансијски план ЈКП
Водовод и канализација
из 2019. годне

ЈКП Водовод и
канализација
Панчево
ЈКП Водовод и
канализација
Панчево
ЈКП Водовод и
канализација
Панчево

„TOP HILLS 2018“доо на
основу Уговора о
заједничком опреманњу
недостајуће комуналне
инфраструктуре

ЈКП Водовод и
канализација
Панчево

Израда техничке документације за извођење
радова на гасној мрежи у ул.Филипа Вишњића
Израда техничке документације за изградњу
вртића на Стрелишту
Гимназија „Урош Предић“ -израда техничке
документације за потребе изградње новог
школског објекта и реконструкцију спортске сале

Израда техничке документације за потребе
извођења радова на објектима и
инфраструктури-“Срце у Јабуци“
Израда техничке документације за потребе
извођења радова у болничком комплексу
Израда техничке документације за реконструкцију
објекта ОШ“Бранко Радичевић“ у Панчеву
Припремање
грађевинског земљишта Град – УКУПНО 
Израда прој.тех.документације за изградњу
фекалне канализационе мреже за насеље Караула

490.000,00

38.500.000,00
498.000,00
280.270.372,00

2.000.000,00

Израда прој.тех.документације за изградњу
магистралног водовода Качарево – Банатско Ново
Село

3.950.000,00

Израда прој.тех.документације за реконструкцију
водоводне мреже за насељено место Долово

3.750.000,00

Израда прој.тех.документације за реконструкцију
водоводне мреже за насељено место Јабука

4.590.000,00

Израда прој.тех.документације за изградњу
недостајуће и реконструкцију постојеће водоводне
мреже на територији града Панчева
насеље Утвин аеродром
насеље Војловица
улица Цара Душана
улица Светог Саве
улица Марка Краљевића
насеље „Тип Станко“
насеље „Пепељаре“
улица Војводе Радомира Путника
Израда прој.тех.документације за изградњу
водоводне мреже у улици Таковској у Панчеву

Припремање грађевинског земљишта – ЈКП
„Водовод и канализација“УКУПНО 

Град Панчево

4.850.000,00

23.749,91

19.163.749,91
299.434.121,91

ПРИПРЕМАЊЕ УКУПНО 

Опремање грађевинског земљишта – Град Панчево
Северна индустријска зона у Панчеву -израда
техничке документације и извођење радова за
укрсно место-кружни ток саобраћаја

4.000.000,00

Израда техничке документације и извођење радова
на изградњи улице 7. нова , деоница IV

24.000.000,00

Израда техничке документације и извођење радова
на уређењу улице Његошева у Панчеву

60.000.000,00

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

Из Буџета

Град Панчево

Из Буџета

Град Панчево
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Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у
Панчеву

150.000.000,00

Извођење радова и реконструкција отвореног
спортског терена у ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву

2.000.000,00

Извођење радова и реконструкција отвореног
спортског терена у ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву

4.064.361,00

Израда техничке документације и извођење радова
на постављању надстрешнице пијаце у Глогоњу
Економско трговинска школа „Паје Маргановић“
Панчево-израда техничке документације и
извођење радова на изградњи противпожарног
степеништа
Извођење радова на уређењу спортског терена у
насељу „Содара“
Чишћење каналске мреже у градском грађевинском
региони - СИЗ

2.000.000,00

500.000,00

1.950.000,00
19.675.000,00
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Средства АПВ

Град Панчево

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

Средства АПВ

Град Панчево

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

Донација

Град Панчево

Из Буџета

Град Панчево

Из Буџета

Град Панчево

Изградња локалне путне инфраструктуре на
територији града Панчева

395.128.068,00

Изградња локалне путне инфраструктуре на
територији града Панчева

20.871.932,00

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

Распоред салда из 2019.
године

Град Панчево

32.855.688,00

Наставак изградње Потамишког колектора – 3 фаза
Опремање грађевинског земљишта Град –
УКУПНО 

717.045.049,00

Опремање грађевинског земљишта – ЈКП „Водовод и канализација“
Изградња водоводне мреже за насеље Скробара –
1 фаза
Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски
насип – Делови улица Охридска, Скадарска и
Власинска
Наставак изградње фекалне канализационе мреже
у Северној индустријској зони
Изградња дела водоводне мреже у улици Боре
Шипоша у Панчеву

11.879.597,60

9.315.172,70

18.750.234,50
4.235.544,00

Реконструкција дела водоводне мреже за Луку
Дунав

3.620.260,00

Реконструкција водоводне мреже у улици
Његошевој

2.500.000,00

Изградња водоводне мреже у улици
Таковској у Панчеву

Опремање грађевинског земљишта – ЈКП
„Водовод и канализација“УКУПНО 
ОПРЕМАЊЕ УКУПНО 

1.583.327,16

51.884.135,96
768.929.184,96

Финансијски план ЈКП
Водовод и канализација
из 2019. године
Финансијски план ЈКП
Водовод и канализација
из 2019. године

ЈКП Водовод и
канализација
Панчево
ЈКП Водовод и
канализација
Панчево

Финансијски план ЈКП
Водовод и канализација
за 2020. године
Финансијски план ЈКП
Водовод и канализација
из 2019. године
Финансијски план ЈКП
Водовод и канализација
за 2020. године

ЈКП Водовод и
канализација
Панчево
ЈКП Водовод и
канализација
Панчево
ЈКП Водовод и
канализација
Панчево

Финансијски план ЈКП
Водовод и канализација
за 2020. године

ЈКП Водовод и
канализација
Панчево

„TOP HILLS 2018“ доо на
основу Уговора о
заједничком опреманњу
недостајуће комуналне
инфраструктуре

ЈКП Водовод и
канализација
Панчево
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IX
ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ ИЛИ
ПРАВНИХ ЛИЦА

Овим Програмом предвиђена је и могућност
израда техничке документације и опремања
грађевинског земљишта од стране физичких и правних
лица, на основу Предлога инвеститора.
Припремање односно опремање грађевинског
земљишта може се вршити на основу Уговора
закљученог између органа који је носилац активности
на пословима припремања односно опремања
грађевинског земљишта и Инвеститора, а у свему према
одредбама члана 92. Закона о планирању и изградњи,
Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта и Одлуке о одређивању
трошкова за опремање грађевинског земљишта.
X
Активности
на уређивању грађевинског
земљишта које нису обухваћене Програмом, могу се
изводити под условом да се обезбеде средства за
њихово финансирање, односно средства буџета града,
средства из других извора као и средства инвеститора у
складу са законом и одлуком града Панчева којом се
уређује утврђивање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта.
Изузетно од тачке I став 2. Програма, уколико
се активности на уређивању грађевинског земљишта
финансирају и средствима инвеститора, инвеститор
може бити носилац ових активности у складу са
законом и одлуком града Панчева којом се уређује
утврђивање доприноса за уређивање грађевинског
земљишта.
XI
Носиоци
активности
утврђени
овим
Програмом имају право и обавезу да предузимају све
прописане мере и радње у циљу његове реализације, а
посебно да у име града Панчева покрећу одговарајуће
поступке ради прибављања услова и сагласности,
грађевинских дозвола, пријава почетка извођења радова
и добијања употребне дозволе.
XII
Носиоци
активности
утврђени
овим
Програмом у обавези су да се старају о његовој
реализацији и о остварењу Програма подносе извештаје
надлежним органима града Панчева.
ХIII
Овај Програм објављује се у „Службеном
листу града Панчева".

Број
парцеле
2269/3
2269/4
2271/6
2271/7

Катастарска
општина
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево

Локација
Војвођанска
Војвођанска
Македонска
Македонска

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-2
Панчево, 04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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,
37/19-др.закон и 9/20), 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
39.тачка 23.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 04.03.2020.године доноси

допуну Програма отуђења и давања у
закуп грађевинског земљишта у јавној
својини на територији града Панчева за
2020. годину
У Програму отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини на територији
града Панчева за 2020. годину („Сл.лист града Панчева
бр. 41/19) допуњује се табеларни део и гласи:

Површина
а м2
3 50
3 46
2 88
2 87

Лист
непокр.
11756
11756
11756
11756

Плански
документ
ПГР Целина 3
ПГР Целина 3
ПГР Целина 3
ПГР Целина 3
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4699/1
4700/5
1918/10

Панчево
Панчево
Панчево

1918/12

Панчево

16097/3

Панчево

16167/4
16167/5
16167/6
16167/7
16167/9
16167/12
16167/13
3346/2
9416/48

Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Старчево
Панчево

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
Л.Толстоја
Л. Толстоја
Војвођански
булевар
Војвођански
булевар
Вељка
Влаховића
Студеничка
Студеничка
Ст.Сремца
Ст.Сремца
Ст. Сремца
Студеничка
Студеничка
Панчев.пут
Сев.инд.зона

У преосталом делу Програм отуђења и давања
у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на
територији града Панчева за 2020. годину, остаје
неизмењен и на снази.
Ова допуна Програма отуђења и давања у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини на
територији града Панчева за 2020. годину ступа на снагу
осмог дана од објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ II-04-06-3/2020-2
ПАНЧЕВО 04.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

04. март 2020. године

5 20 11841
3 93 11841
14 67 16129

ПГР Тесла
ПГР Тесла
ПГР Целина 1

11 18 16129

ПГР Целина 1

11 13 14057

ПГР Целина 2

6 88
6 71
4 39
4 20
4 38
7 16
7 29
6 76
23 16 90

14112
14112
14112
14112
14112
14112
14112
268
15120

ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПгР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Старчево
ПДР Северна
з зона 1
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04. март 2020. године
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