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униформу приликом обављања
надлежности комуналне полиције.

послова

из

Члан 3.
Зимска униформа се састоји од: зимске јакне са
улошком и капуљачом, кишне кабанице, џемпера,
два пара панталона (за женску униформу: једне
панталоне и једна сукња и чизмице до колена),
две кошуље са дугим рукавима, кравате, капе,
каиша и полудубоких ципела.
Делови униформе су црне боје осим кошуља
које су беле боје.
Члан 4.
Летња униформа се састоји од: летње јакне,
две летње кошуље са кратким рукавима, два пара
панталона, (за женску униформу једне панталоне
и једна сукња), капе и плитких ципела.
Делови унифороме су црне боје осим кошуља
које су беле боје.
Члан 5.
Зимска униформа се носи од 15.октобра до
31. марта а летња од 1 априла до 14. октобра.
Зависно од временских услова, начелник
комуналне полиције може изменити временски
период из става 1. овог члана.
Припаднику комуналне полиције није дозвољено да мења боју и крој појединих делова
униформе, ни да носи део одеће која није утврђена
овом Одлуком.
Члан 6.
Рок трајања униформе је 12 месеци.
Период употребе униформе рачуна се од дана
предаје на коришћење.
III. ОЗНАКЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Члан 7.
Ознаке комуналне полиције носе се на
појединим деловима униформе, зимској јакни,
летњој јакни, џемперу, кошуљама.
Ознаке се носе на левој страни у висини
груди.
Ознаке садрже: име града, натпис комунална
полиција, грб града, презиме и идентификациони
број комуналног полицајца.
На горњем делу десног рукава јакни, џемпера,
кошуља стоји ознака: натпис комунална полиција
а на горњем делу левог рукава стоји: грб града.
На предњи део капе ставља се грб града.
IV. СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА, ПЛОВИЛА И
ОПРЕМА
Члан 8.
У циљу обављања послова из своје
надлежности комунална полиција употребљава
службена возила, пловила и опрему.
Број службених возила не може бити већи од
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једног возила на четири комунална полицајца.
На три путничка возила, обезбеђује се једно
теренско возило.
За рад комуналне полиције се обезбеђује једно
возило за превоз одузете робе и једно пловило за
контролу водног подручја које је у надлежности
града Панчева.
Службена возила су црне боје означена са
обе бочне стране натписом комунална полиција,
именом и грбом града.
Унутрашње опремање возила уређује се у
складу са опремањем других службених возила у
органима града.
Члан 9.
Одржавање службених возила се врши у
складу са актима којима се уређују услови и начин
коришћења службених возила града Панчева.
Члан 10.
За вршење послова из своје надлежности
комунална полиција користи одређену додатну
опрему: гумене палице, средства за везивање,
батеријске лампе, мобилне телефоне, опасаче,
ташне и фотоапарате.
Опрема је црне боје.
V.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Службена униформа, обућа, опрема и возила
набављају се из средстава буџета града.
Набавку средстава из става 1. овог члана врши
Агенција за јавне набавке Градске управе града
Панчева, а евиденцију о задуживању комунална
полиција.
Члан 12.
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-04-06-31/2010
Панчево, 16. јул 2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

241.
На основу чланова 20. став 1. тачка 23. и 32.
став 1. тачка 6. и 13. Закона о локалној самоуправи
(«Сл.гласник РС» бр. 129/07) члана 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе («Сл.гласник
РС» 62/2006, члана 104. став 1. Закона о туризму
(«Сл.гласник РС» 36/2009) и чланова 39. став 1.
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тачка 3. и 99. став 1. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 16. јула
2010. године, донела је

боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени
услови из става 1. овог члана (чланска карта,
потврда школе, односно образовне установе, упут
лекарске комисије и друго).

ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 5.
Наплату боравишне таксе врши привредни
субјект који пружа услуге смештаја, као и физичко
лице које пружа услуге смештаја на основу
уговора у складу са законом (у даљем тексту:
давалац смештаја).
Уговор из става 1. овог члана, физичко лице
које пружа услуге смештаја, доставља, ради
евидентирања, организационој јединици Градске
управе града Панчева надлежној за послове
привреде.
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу
истовремено са наплатом услуге смештаја.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну
таксу, дужан је да на свој терет уплати износ
ненаплаћене боравишне таксе.

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина, олакшице,
рокови и начин плаћања боравишне таксе на
територији Града Панчева.
Члан 2.
Боравишна такса се плаћа у дневном износу
од 50,00 динара.
Члан 3.
Обвезник боравишне таксе је грађанин који
нема пребивалиште на територији Града Панчева
и страни држављанин, а користи услуге смештаја
у угоститељском објекту на територији Града
Панчева.
Угоститељским објектом за смештај у смислу
ове одлуке сматра се: хотел, мотел, туристичко
насеље, камп, пансион, преноћиште, одмаралиште,
кућа, апартман, соба и други објекти за пружање
услуга смештаја.
Члан 4.
Боравишну таксу не плаћају:
1. деца до седам година старости;
2. лица упућена на бањско и климатско
лечење, односно специјализовану рехабилитацију
од стране надлежне лекарске комисије;
3. особе са инвалидитетом и са телесним
оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди
од прве до пете групе, цивилни инвалиди
рата од прве до пете групе, слепа лица, лица
оболела од дистрофије и сродних мишићних
и неуромишићних обољења, параплегије и
квадриплегије, церебралне и дечије парализе и
мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као
и пратилац наведених особа;
4. ученици и студенти који организовано
бораве у угоститељском објекту за смештај
ради извођења спортско-рекреативних и других
активности по програму министарства надлежног
за послове просвете, студенти који организовано
бораве у угоститељском објекту за смештај, ради
извођења обавезне наставе у складу са наставним
планом образовне установе, као и учесници
републичких и регионалних такмичења у знању
и вештинама;
5. страни држављани који су по међународним
конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања
боравишне таксе;
6. лица која непрекидно бораве у објекту за
смештај дуже од 30 дана.
Таксу умањену за 50% плаћају лица од седам
до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају

Члан 6.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за
услугу смештаја посебно искаже износ боравишне
таксе, као и да наведе основ ослобађања од
плаћања или умањења износа боравишне таксе у
складу са чланом 4. ове одлуке.
Члан 7.
Средства од наплаћене боравишне таксе
давалац смештаја уплаћује у року од пет дана по
истеку сваких 15 дана у месецу.
Члан 8.
Средства од наплаћене боравишне таксе
приход су буџета Града Панчева и користе се
за обезбеђивање информативно-пропагандног
материјала којим се промовишу туристичке
вредности и културно наслеђе Града Панчева,
обезбеђивање туристичке сигнализације и рад
туристичко-информативних центара.
Члан 9.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Секретаријат за инспекцијске послове Градске
управе града Панчева.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања боравишне
таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није
посебно прописано овом одлуком примењују се
одредбе закона којим се уређује порез на доходак
грађана.
Члан 11.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице ако:
- не наплати боравишну таксу, или је наплати
у износу већем или мањем од прописане (члан 2.
ове одлуке);
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- не наплати боравишну таксу истовремено са
наплатом услуге смештаја (члан 5. ове одлуке);
- у рачуну посебно не искаже износ боравишне
таксе или не наведе основ ослобађања од плаћања
таксе (члан 6. ове одлуке) и
- средства од наплаћене боравишне таксе не
уплати у прописаном року (члан 7. ове одлуке).
Новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00
динара казниће се предузетник који учини
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 2.500,00 до 50.000,00
динара казниће се и одговорно лице у правном
лицу и физичко лице које учини прекршај из става
1. овог члана.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о плаћању боравишне таксе («Сл.
лист општине Панчево» бр. 12/2002, 5/2004,
19/2005, 30/2006 и 19/2007 и «Сл.лист града
Панчева» бр. 16/2008, 12/2009 и 26/2009).
Члан 13.
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-04-06-31/2010
Панчево, 16. јул 2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

242.
На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС” бр. 129/07) и члана
39 и 99. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист
града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 16. јула 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИЗНАЊИМА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.
У Одлуци о признањима града Панчева
(„Службени лист града Панчева” број 10/10) члан
37. став 1. мења се и гласи:
„Скупштина на предлог Комисије за
кадровска, административна питања и радне
односе Скупштине града Панчева именује Жири
који има председника, заменика председника и 11
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чланова.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010
Панчево, 16. јул 2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

243.
На основу члана 13. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”
број 41/09), чланова 32. став 1. тачка 6. и 66. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”
број 129/07) и чланова 39. тачка 6. и 99. став 1.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева” број 8/08 и 4/09), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 16. јула
2010.
године, доноси
ПЛАН
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2010.
ГОДИНУ
I. УВОД
Поред документа под називом „Стратегија
безбедности саобраћаја на територији града
Панчева за период од 2010. до 2015. године”, који
је Скупштина града Панчева усвојила на седници
одржаној 29. априла 2010. године, неопходно
је, у складу са чланом 13. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима, да Скупштина града
донесе годишњи План безбедности саобраћаја
на територији града Панчева за 2010. годину (у
даљем тексту План безбедности саобраћаја), као
акциони план за спровођење мера дефинисаних
наведеном стратегијом у циљу побољшања
безбедности саобраћаја.
Осцилирајући
тренд
укупног
броја
саобраћајних незгода, броја смртно страдалих и
повређених у њима, утврђен у оквиру усвојене
стратегије, указује на висок степен ентропије
у систему безбедности саобраћаја. Ентропија
система, као мера неизвесности процеса у њему,
стање постојеће саобраћајне инфраструктуре,
заостајање у области техничке регулације
саобраћаја и заштите јавних саобраћајних
површина, стање у области јавног превоза, као и
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Републике Србије у условима економске кризе
и периодично обавештава Радну групу за
утврђивање предлога пројеката чија је реализација
у функцији подстицања грађевинске индустрије
Реггублике Србије о динамици спровођења
проЈекта, а посебно ако у реализацији настану
непредвиђене околности.
Члан 2.
Реализација пројекта предвиђа обавезно
суфинасирање и то на следећи начин:
- Република Србија обезбеђује 10% учешћа
од вредности пројекта са ПДВ-ом у буџету за
2010/2011. годину што износи 17.000.000,00 динара и то: у 2010. години 10.000.000,00 динара и у
2011. години 7.000.000,00 динара;
- Град Панчево обезбеђује 10% учешћа
од вредности пројекта са ПДВ-ом у буџету за
2010/2011 годину што износи 17.000.000,00
динара и то: у 2010. години 10.000.000,00 динара
и у 2011. години 7.000.000.00 динара;
- Фонд за развој Републике Србије обезбеђује
средства у висини од 80% вредности пројекта из
кредита пословних банака, што за овај пројекат
износи 136.000.000,00 динара и то: у 2010. години
80.000.000,00 динара и у 2011 години 56.000.000,00
динара.
- Средства обезбеђена из кредита пословних
банака отплаћују се од стране Републике Србије и
града Панчева у односу 50%: 50%. Рочност кредита је 5 година са Једном годином периода почека
и каматном стопом која је једнака референтној
каматној стопи Народне банке Србије увећаној за
2,5%.
Члан 3.
Скупштина града Панчева ће одлукама о
буџету града Панчева за 2010. и 2011. годину,
обезбедити средства у износу од 17.000.000,00
динара, на име суфинансирања пројекта из члана
1. ове одлуке, што представља 10 % предрачунске
вредности пројекта.
Члан 4.
Скупштина града Панчева прихвата обавезу
сервисирања дуга у периоду од 5 година, од
дана повлачења средстава, односно датума
ефектуирања уговора о кредиту, а према члану
5. Уредбе о начину предлагања пројеката чија је
реализација у функцији подстицања грађевинске
индустрије Републике Србије и о праћењу
динамике финансирања тих пројеката.
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:11-04-06-35/2010
Панчево, 28. септембар 2010. године
ПРЕДСЕДНИК
Тигран Киш, с.р.

28. септембар 2010 . године

344.
На основу чланова 20. став 1. тачка 23. и 32.
став 1. тачка 6. и 13. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/2007), члана
7. Закона о финансирању локалне самоуправе
(«Службени гласник РС», број 62/2006), члана
104. став 1. Закона о туризму («Службени гласник
РС», број 36/2009) и чланова 39. став 1. тачка 3.
и 99. став 1. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева», број 8/2008 и 4/2009),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
28. септембра 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ
ТАКСИ
Члан 1.
У Одлуци о боравишној такси («Службени
лист града Панчева», број 15/2010) у члану 2.
износ од „50”динара замењује се износом од
„100” динара.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-35/2010
Панчево, 28. септембар 2010. године
ПРЕДСЕДНИК
Тигран Киш, с.р.

345.
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/07),
чланова 6. и 9. Одлуке о признањима града
Панчева („Службени лист града Панчева” бр.
10/10 и 15/10) и чланова 39. и 99. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева” бр.
08/08 и 04/09), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 28. септембра 2010. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН
ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.
Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА
ПАНЧЕВА додељује се господину FRANCESCU
GIANGRANDIU, председнику Провинције Равена.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од

