
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  18   ГОДИНА IV              ПАНЧЕВО,   30. јун  2011. ГОДИНЕ Аконтација претплате 11.195,40

   Цена овог примерка        34,38

146.

На основу чланова 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС” број 41/09 и 53/10), чланова 7. и 
20. Одлуке о уређењу мирујућег саобраћаја на 
територији града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 9/10), члана 20, Одлуке о Градској 
управи града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 19/10 пречишћен текст и 2/11 - 
исправка) и чланова 113., 192. и 196. Закона о 
општем управном поступку („Службени лист СРЈ” 
број 33/97 и 31/01 и „Службени лист РС” број 
30/10), Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Укидају се паркинг места под наплатом број 

205, 206, 207, 208, 209 и 210 у Улици Крађорђевој 
у насељеном месту Панчево и одређују се као 
простор за паркирање возила хитне помоћи са 
ширином једног паркинг места од 3.20 метара.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу 
„Хигијена” Панчево да на основу утврђеног 
режима саобраћаја из тачке 1. овог решења 
изради саобраћајни пројекат на који сагласност 
даје Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева и саобраћајну сигнализацију постави у 
складу са пројектом.

3. Саобраћајну сигнализацију из тачке 2. овог 
решења Јавно предузеће „Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева” Панчево унеће у Катастар 
саобраћајне сигнализације

4. Пројектом из тачке 2. овог решења 
предвидети просторе за паркирање возила којима 
управљају или се превозе лица са инвалидитетом 
ширине једног паркинг места од 3.50 метара.

5. Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ: ХII-17-344-1/2011-12
Панчево, 27. јун 2011. године

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Mилан Биро, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

145.

На основу члана 32. став 1. тачка 6, Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС« број 
129/07) и чл. 58. став 2. и 99. став 1. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева« број 
8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 15. априла 2011. године, донела је

О Д Л У К У 
о измени одлуке о извршним органима града 

Панчева

Члан 1.
У Одлуци о извршним органима града Панчева 

(„Службени лист града Панчева” број 1/08 и 10/10) 
члан 5, мења се и гласи;

„Чланови Градског већа задужени су за 
одређена подручја:

1. Финансије
2. Комуналне делатности
3. Развој села, пољопривреда и водопривреда
4. Образовање и васпитање
5. Заштита животне средине, урбанизам и 

просторно планирање
6. Инфраструктура и саобраћај
7. Здравство и социјална политика
8. Култура и информисање
9. Омладина и спорт
10. Привреда, приватно предузетништво и 

инвестиције
11. Рад и запошљавање

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-04-06-31/2011 
Панчево, 15. април 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Tигран Киш, с.р.
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147.

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног 
предузећа «Хигијена» Панчево (« Сл. Лист 
општине Панчево, Ковин и Опово», бр. 15/93 и 
«Сл. лист општине Панчево» бр. 9/96, 9/98, 9/99, 
17,99, 04/01, 01/03) Управни одбор Предузећа 
на редовној седници одржаној дана 24.05.2011. 
године, једногласно је донео следећу

О Д Л У К У
о остваривању права на умањење или 

привремено ослобађање плаћања услуге 
изношења и депоновања кућног отпада

Члан 1.
Овом одлуком се дефинише начин, висина, 

услови и потребна документација за остваривање 
права на умањење или привремено ослобађање 
плаћања месечне обавезе за услугу одвожења и 
депоновања кућног отпада.

Право на умањење месечног износа рачуна

Члан 2.
Право на умањење месечног износа остварују 

следећи корисници услуге изношења и депоновања 
кућног отпада:

I Умањење од 5%

Власници односно закупци   стамбеног простора 
остварују умањење,у висини 5 % месечног износа 
уколико плате месечну обавезу у року назначеном 
на рачуну односно уколико су у претплати. Попуст 
се исказује на првом наредном рачуну.

II Привремено ураањење од 90%

1.Физичка лица - власници пословног простора 
у којем се не врши делатност односно који није у 
функцији, остварују привремено умањење 90% од 
месечног износа рачуна под условом да поднесу 
писмени захтев и да у пословном простору ,за 
који се тражи умањење рачуна,немају месечну 
потрошњу електричне енергије већу од 50 КW .

Уз писмени захтев обавезно прилажу последњи 
месечни рачун за утрошену електричну енергију.

2. Привредна друштва која не користе 
пословни простор или исти није у функцији, 
остварују умањење 90% од месечног износа рачуна 
под условом да поднесу писмени захтев, приложе 
последњи месечни рачун за утрошену електричну 
енегрију до 100 КW и један од следећих доказа :

- решење о привременом престанку обављања 
привредне делатности из Агенције за привредне

регистре (АПР),
 - решење о зарварању огранка из АПР-а 
- решење о отварању стечаја или ликвидације ,
- решење Секретаријата за грађевинарство 

и урбанизам Града Панчева о реконструкцији, 
адаптацији, рушењу пословног простора и сл.

3. Предузетници - физичка лица која обављају 

регистровану делатност (власници самосталних 
трговинских, занатских и угоститељских радњи) 
остварују умањење 90% од месечног износа рачуна 
под условом да поднесу писмени захтев и да уз 
захтев приложе:

- последњи мнесечни рачун за утрошену 
електричну енергију којим доказују да у пословном 
простору, за који се тражи умањење рачуна, немају 
потрошњу електричне енергије већу од 50 КW .

- једно од решења из АПР-а из тачке 2. овог 
члана.

Право на умањење износа месечног рачуна за 
све субјекте наведене у чл. 2. тачка 1,2,3, ове Одлуке 
остварује се од дана подношења писменог захтева 
за убудуће и не може се признавати ретроактивно.

Сви услови наведени у чл.2.ове Одлуке морају 
се испунити кумулативно и привремено умањење 
може трајати најдуже 6 месеци.

Привремено умањење рачуна може трајати 
најдуже 6 месеци. Након истека рока од 6 месеци, 
потребно је обновити захтев за ослобађање рачуна. 
Уколико се не обнови захтев, рачун се испоставља 
у пуном износу.

Члан 3.
Привремено ослобађање од плаћања месечне 

обавезе за услугу изношења и депоновања 
кућног отпада

Власник стамбеног простора односно објекта 
у којем се не станује, има право на ослобађање од 
пиаћања комуналних услуга. Ослобађање се врши 
на основу поднетог писменог захтева комуналном 
предузећу уз који се прилаже последњи месечни 
рачун за утрошак електричне енергије до 50 КW.

Члан 4.
Ослобадање од плаћања рачуна производи 

дејство за будући период и траје најдуже до 6 
месеци од дана подношења захтева. Након истека 
рока од 6 месеци, потребно је обновити захтев за 
ослобађање рачуна. Уколико се не обнови захтев, 
рачун се испоставља у пуном износу.

Ослобађање се не може признавати ретро-
активно.

Остале одредбе

Члан 5.
Власник пословног простора односно закупац 

је дужан да у року од 7 дана пријави промену, 
уколико се у пословном простору за који се 
примењује умањење рачуна или привремено 
ослобађање од плаћања, започне са обављањем 
делатности, промени површина или начин њеног 
коришћења.

Уколико у року од 7 дана корисник услуге 
одношења и депоновања отпада не пријави промену 
комуналном предузећу, ризик неусклађености 
стварног стања и књиговодственог стања пада на 
његов терет.

 
Члан 6.

У случају да не изврши своју обавезу из 
члана 5, став 1, а овлашћено лице ЈКП “Хигијена” 
Панчево урврди обављање делатности (или закуп), 
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корисник услуге губи право на умањење односно 
ослобађање и дужан је да плати разлику до пуног 
износа редовних фактура са припадајућом каматом, 
почев од подношења захтева за умањење односно 
ослобађање.

Члан 7.
У случају када не могу да се утврде подаци 

битни за фактурисање, стручна служба ЈКП 
“Хигијена’Танчево може предложити УО ЈКП 
“Хигијена” Панчево дошење одлуке о привременом 
ослобађању односно умањењу месечног рачуна.

Члан 8.
Стручне службе ЈКП “Хигијена” Панчево се 

задужују за спровођење ове одлуке.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу и примењује се 

осмог дана од дана објављивања у Службеном 
листу Града Панчева.

Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

примена Одлуке УО број 40/81 од 07.10.2003.; 
Одлука УО број 330/38 од 20.02.2007. и Одлука УО 
број 2230/5 од 27.01.2009. године

Члан 11.
Пречишћен текст објавити у “Службеном 

листу града Панчева”,

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ХИГИЈЕНА” - ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 2230/46
Панчево, 24. мај 2011. године

ПРЕДСЕДНИК УО
Никола Петковић



И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
      Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748  --  Рачуноводство 308-722,
           Уредник  САЊА ПОПОВИЋ   телефони: 351-530 и 308-843/343                                    
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
                                                       филијала Панчево

И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
      Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748  --  Рачуноводство 308-722,
           Уредник  САЊА ПОПОВИЋ   телефони: 351-530 и 308-843/343                                    
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
                                                       филијала Панчево

С А Д Р Ж А Ј     

Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                          Стр.                 Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                        Стр.                 
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СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                                                                     

145. Одлука о измени одлуке о извршним 
органима града Панчева.................................     

АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ

146. Решење XII-17-344-1/2011-12...............

JKП “ХИГИЈЕНА” ПАНЧЕВО

147. Одлука о остваривању права на умањење 
или привремено ослобађање плаћања услуге 
изношења и депоновања кућног отпада.........
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