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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

413.
На основу чланова 6. и 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр.
62/2006 и 47/2011), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, број
129/2007) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града
Панчево (“Службени лист града Панчева”, бр.
8/2008 и 4/2009 ), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 26.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о посебној накнади за
заштиту и унапређивање животне средине
Члан 1.
У Одлуци о посебној накнади за заштиту и
унапређивање животне средине (“Службени лист
града Панчева” бр. 23/2011-пречишћен текст) у
члану 3., став 1., тачке 1. и 2. мењају се и гласе:
„1. Корисници, власници, односно закупци
пословних зграда и пословних просторија за
обављање пословне делатности, у износу од 3
динара по квадратном метру пословног простора
на територији Града, на месечном нивоу, осим
привредних субјеката из става 1. тачке 3. овог
члана;
„2. Корисници, власници, односно закупци
земљишта за обављање редовне делатности,
на територији Града, у износу од 0,5 динара по
квадратном метру земљишта, на месечном нивоу,
осим привредних субјеката из става 1. тачке 3. овог
члана;
Земљиште за обављање редовне делатности
је земљиште на којем није изграђен објекат или
на којем постоји привремена грађевина, као и
земљиште на којем се не налази непокретност из
тачке 1. овог члана;
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања
у “Службеном листу града
Панчева”, а примењиваће се од 1. јануара 2012.
године.
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ОДЛУКУ
о измени и допунама одлуке о улицама,
општинским и некатегорисаним путевима
Члан 1.
У Одлуци о улицама, општинским и
некатегорисаним путевима („Сл.лист града
Панчева” бр. 9/10), у члану 8. став 2. мења се и
гласи:
„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 као и у случају изградње или постављања
инсталација комуналне инфраструктуре где се као
инвеститори на извођењу радова појављују јавна
и јавно комунална предузећа чији је оснивач град
Панчево, Република Србија односно Аутономна
покрајина.”
Члан 2.
У члану 19. после става 4. додају се ставови 5.,
6. и 7. који гласе: „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 17. став 1. Одлуке, није
дозвољена у гарантном року.
У случајевима из става 6. овог члана, управљач
пута може издати сагласност за изградњу, односно
реконструкцију прикључка, са забраном извођења
радова до истека гарантног рока.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
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На основу чланова 2. и 4. Закона о комуналним
делатностима («Службени гласник РС» број 88/11),
члана 8. Закона о јавним путевима (“Службени
гласник РС” број 101/05 и 123/07), члана 32. и 66.
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07) и чланова 39. и 99. Став 1. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 26. децембра 2011. године,
донела је

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ( “Службени гласник РС” број 129/07 ),
члана 75. Закона о здравственој заштити ( “Службени гласник РС” број 107/05 ), члана 34. Посебног
колективног уговора за здравствене установе чији
је оснивач Република Србија ( “Службени гласник
РС” број 36/10 ), Одлуке о примени Посебног
колективног уговора за здравствене установе чији
је оснивач Република Србија на све послодавце
који обављају здравствену делатност, односно
одређене послове здравствене делатности ( “Службени гласник РС” број 42/10 ) и чланова 39. и 99.

