
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  27  ГОДИНА IV          ПАНЧЕВО,   26. октобар  2011. ГОДИНЕ Аконтација претплате    9.694,11

Цена овог примерка          344,00

406.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи  («Службени гласник РС» број 129/07), 
146.  Закона о планирању и изградњи  («Службени 
гласник РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-
УС и 24/11), и члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 08/08 и 
04/09), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 26. октобра  2011. године, донела је

ОДЛУКУ 
о постављању мањих монтажних, покретних  
и других објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се услови, начин 

постављања, коришћења и уклањања мањих 
монтажних, покретних и других објеката 
привременог карактера на површинама јавне 
намене. 

Површина јавне намене јесте простор одређен 
планским документом за уређење или изградњу 
објеката јавне намене или јавних површина за које 
је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу 
са посебним законом (улице, тргови, паркови и 
друге површине).

Члан 2.
Мањи монтажни објекти, покретни објекти и 

уређаји и други објекти привременог карактера, 
који се могу поставити на површинама јавне 
намене, у смислу ове одлуке су:

- Привремени монтажни објекти:
1. киосци;
2. летње баште.
3. јавне телефонске говорнице и киосци са 

надстрешницом за аутобуско стајалиште,
    -      Покретни објекти и уређаји:
1. аутомати и фрижидери за продају сладоледа, 

расхладне витрине и покретне рекламне витрине;
2. уређаји за печење и продају кокица, 

кукурузних класова, кестења,  шећерне пене и 
америчких крофница;

3. покретне тезге;
4. покретне тезге за продају пољопривредних 

производа (воћа и поврћа);
5. платои за продају сезонских 

пољопривредних производа из возила  (бостан),

6. промотивни плато,
7. објекти за извођење забавних програма,
8. улични свирачи, 
9. хоризонталне рекламе;
10.покретни мобилијар (билборди, покретни 

билборди, светлеће рекламне табле на стубовима 
јавне расвете, клупе, перде, украсне жардињере, 
уметничке инсталације).

- Други објекти:
1. споменици,спомен обележја и скулптурална 

дела;
2. балон хале спортске намене,
3. депоновање грађевинског материјала  и 

постављање грађевнске скеле.

II УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И 
УРЕЂАЈА

Члан 3.
На површинама јавне намене, у складу 

са условима утврђеним овом одлуком могу се 
привремено поставити киосци, летње баште, јавне 
телефонске говорнице, киоск са надстрешницом за 
аутобуско стајалиште (у даљем тексту: привремени 
монтажни објекти).

Градско веће града Панчева (у даљем тексту: 
Градско веће) на иницијативу Јавног предузећа 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево (у даљем тексту: ЈП «Дирекција») 
и предлог Градске управе – Секретаријата за 
заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске 
и стамбено-комуналне послове (у даљем тексту: 
надлежног секретаријата) доноси Правилник о 
условима за постављање привремених монтажних 
објеката на површинама јавне намене (у даљем 
тексту: Правилник) којим се ближе утврђује 
локација, димензија, изглед конструкција и други 
услови за постављање привременог монтажног 
објекта.

Правилником се утврђују посебни услови 
за постављање привремених монтажних 
објеката као што су одређивање делатности 
која се може обављати у објекту, одређени тип, 
облик, димензије, врсте материјала и сл. као 
и обавеза прибављања сагласности Завода за 
заштиту споменика за постављање привременог 
монтажног објекта у деловима насељених места: 
зонама које представљају амбијенталну целину, 
простор од културно-историјског значаја, односно 
урбанистички заокружену целину (центар 
насељеног места, трг, и сл.).

Измене и допуне Правилника врше се по 
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потреби и по поступку прописаном за његово 
доношење.

Члан 4.
На површинама јавне намене, у складу са 

условима утврђеним овом одлуком, могу се 
привремено поставити аутомати и фрижидери за 
продају сладоледа, расхладне витрине, покретне 
рекламне витрине, уређаји за печење и продају 
кокица, кукурузних класова, кестења и шећерне 
пене, америчких крофница, покретне тезге, 
покретне тезге за продају пољопривредних 
производа (воћа и поврћа), платои за продају 
сезонских пољопривредних производа из возила 
(бостан), промотивни плато, објекти за извођење 
забавних програма, улични свирачи, хоризонталне 
рекламе  и покретни мобилијар (билборди, покретни 
билборди, светлеће рекламне табле на стубовима 
јавне расвете, клупе, перде, украсне жардињере, 
уметничке инсталације),(у даљем тексту: покретни 
објекти и уређаји).

Градско веће, на иницијативу ЈП “Дирекције” 
и предлог надлежног секретаријата доноси План 
о техничким условима за привремено постављање 
покретних објеката и уређаја на површинама јавне 
намене (у даљем тексту: План) којим се ближе 
утврђују услови за постављање покретних објеката 
и уређаја.

Измене и допуне Плана врше се по потреби и 
по поступку прописаном за његово доношење.

Члан 5.
На површинама јавне намене, у складу 

са условима утврђеним овом одлуком могу 
се привремено поставити споменици,спомен 
обележја, скулптурална дела, балон хале спортске 
намене.

Услови којима се прописују техничке 
карактеристике споменика, спомен обележја, 
скулптуралних дела и балон хала спортске намене 
утврђују се на основу техничке информације 
коју издаје ЈП «Дирекција», а постоји и обавеза 
прибављања сагласности Завода за заштиту 
споменика за постављање споменика, спомен 
обележја и балон хала спортске намене у деловима 
насељених места: зонама које представљају 
амбијенталну целину, простор од културно-
историјског значаја, односно урбанистички 
заокружену целину (центар насељеног места, трг, 
и сл.).

Члан 6.
За постављање мањих монтажних објекта, 

покретних објекта и уређаја и балон хала 
привременог карактера, који се могу поставити на 
површинама јавне намене, закључује се уговор о 
закупу са ЈП «Дирекција за изградњу и уређење 
Панчеву» Панчево.

Уговор о закупу закључује се са ЈКП 
«Хигијена» Панчево када се на површинама јавне 
намене постављају летње баште на местима за 
паркирање.

Уговорима о закупу из става 1. и 2. овог члана 
утврђује се месечна односно дневна закупнина.

Закупнина се утврђује по метру квадратном 
дела јавне површине за постављање мањих 

монтажних објекта, покретних објекта и уређаја и 
других објекта привременог карактера у зависности 
од зоне у којој се површина јавне намене налази, и 
то:

ПРВА ЗОНА обухвата улични фронт улица: Трг 
слободе, Војводе Радомира Путника, Д. Туцовића 
од М. Пијаде до П. Драпшина, П. Драпштина и 
Војводе Петра Бојовића, улице Његошеву, Сокаче, 
Војводе Живојина Мишића, Трг краља Петра I, 
Масарикову и простор око “Зелене пијаце”.

ДРУГА ЗОНА обухвата дворишни простор прве 
зоне и улични фронт улица: З. Јове Јовановића, Ж. 
Зрењанина до Г. Димитрова, Др Жарка Фогораша, 
Д. Обрадовића до Г. Димитрова, Николе Тесле, 
Карађорђеве до М. Пијаде, Немањине, Светог Саве 
до Браће Јовановића, Ослобођења до Ружине, Лава 
Толстоја до Пере Сегединца, Милоша Требињца до 
Војводе Радомира Путника и Кочина улица.

ТРЕЋА ЗОНА обухвата дворишни простор 
друге зоне и улице: М. Пијаде до Ружине, Ружину, 
Трг мученика, Мученичку, Кеј Радоја Дакића, 
Св. Милетића до Ружине, Браће Јовановића до 
Ружине, Бранка Радичевића до М. Пијаде, Светог 
Саве од Б. Јовановића до М. Пијаде, Синђелићева 
до М. Пијаде, Игњата Барајевца, Косовска, Ђуре 
Јакшића, Николе Ђурковића, Вука Караџића, 
Штросмајерова, Др Светислава Касапиновића, 
Мите Топаловића, Максима Горког до Таковске, 
Цара Лазара до Филипа Вишњића, Цара Душана 
до П. Прерадовића, 6. Октобра, Филипа Вишњића 
од Цара Душана до Милоша Требињца, П. 
Прерадовића од Цара Душана до М. Требињца, 
М. Требињца од Војводе Радомира Путника до 
Пастерове, Паје Маргановића до Стеријине.

ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата територију оивичену 
улицама: од М. Пијаде код моста на Тамишу, 
обалом Тамиша до пруге, Првомајском улицом и 
трасом пруге до надвожњака и Улици ослобођења, 
Новосељанским путем до ул. Шарпланинске, 
улицама Шарпланинском, Златиборском и 
Козарачком, ул. Паје Маргановића до Милешевске 
улице, улицама Милешевском и Раваничком до 
ул. Стевана Сремца, улицама Стевана Сремца, 
Јоакима Вујића, 7. јула и Тозе Марковића до пруге, 
пругом до пута за Београд, обалом Тамиша до ул. Г. 
Димитрова, ул. Г. Димитрова, Таковском и Филипа 
Вишњића до ул. Цара Душана и надаље граничним 
улицама треће зоне као и насеља “Кудељарски 
насип” и “Караула” .

ПЕТА ЗОНА обухвата остали део насељеног 
места Панчево и грађевинско подручје насељених 
места у граду (Омољица, Старчево, Б. Н. Село, Б. 
Брестовац, Глогоњ, Јабука, Качарево, Иваново и 
Долово).

Члан 7.
За учествовање у поступку јавног надметања 

за постављање киоска и покретних тезги за продају 
пољопривредних производа (воћа и поврћа) на 
површинама јавне намене одређује се гарантни 
износ.

Гарантни износ за учешће у поступку јавног 
надметања за закуп дела површине јавне намене за 
постављање киоска износи за:
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I зону: 80.000,00 динара,
II зону: 65.000,00 динара
III зону: 50.000,00 динара,
IV зону: 45.000,00 динара,
V зону: 35.000,00 динара.

Гарантни износ за учешће у поступку јавног 
надметања за закуп дела површине јавне намене 
за постављање покретних тезги за продају 
пољопривредних производа (воћа и поврћа) износи 
за:

I зону: 30.000,00 динара,
II зону: 25.000,00 динара
III зону: 20.000,00 динара,
IV зону: 15.000,00 динара,
V зону: 10.000,00 динара.

Гарантни износ је аконтација за закуп дела 
површине јавне намене сходно утврђеној висину 
месечне закупнине у складу са овом одлуком.

У случају да по расписаном јавном огласну 
нема пријављених учесника, расписаће се нови 
јавни оглас у којем је гарантни износ из првог става 
умањен за 20%.

Депозит за уклањање киоска, летње баште и 
објеката за извођење забавних програма износи 
10.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун 
буџета града Панчева.

Почетни једнократни износ у циљу стицања 
права за закључивање уговора о закупу дела 
површине јавне намене ради постављања киоска 
износи 30.000,00 динара.

Члан 8.
Месечна закупнина за киоск у власништву ЈП 

“Дирекција” износи по метру квадратном:

ЗОНА Цена дин/ m²
прва 1.692,00
друга 1.206,00
трећа 592,00
четврта 444,00
пета 242,00

Члан 9.
Месечна закупнина за киоск до 7 метара 

квадратнх по метру квадратном заузете површине 
износи:

ЗОНА Јавна 
површина Цена дин/ m²

прва до 7 m² 800,00
друга до 7 m² 680,00
трећа до 7 m² 560,00

четврта до 7 m² 440,00
пета до 7 м 320,00

За киоск површине преко 7 метара квадратнх 
месечна закупнина за првих 7 метара квадратних 
обрачнава се по износима наведеним у ставу 1. овог 
члана, а за преосталу површину киоска месечна 
закупнина по метру  квадратном заузете површине 
износи:

ЗОНА Јавна 
површина

Цена дин/ m²

прва  преко 7 m² 720,00
друга преко  7 m² 600,00
трећа преко 7 m² 480,00
четврта преко 7 m² 360,00
пета преко  7 m² 240,00

Члан 10.
Месечна закупнина за постављање летњих 

башти по метру квадратном износи:

ЗОНА Цена дин/ m²
прва 216,00
друга 183,00
трећа 151,00
четврта 118,00
пета 86,00

За постављање летњих башти на делу паркинг 
простора наплаћује се двоструки износ закупнине 
из става 1. овог члана.

Месечна закупнина дела површине јавне 
намене за постављање тенди, надстрешница за 
летње баште, затворених летњих башти и уз остале 
објекте на површинама јавне намене по метру 
квадратном износи:

ЗОНА Цена дин/ m²
прва 45,00
друга 38,00
трећа 31,00
четврта 24,00
пета 18,00

 
(Остали објекти из претходног става не односе 

се на киоске и друге монтажно-демонтажне објекте 
на површинама јавне намене.)

Члан 11.
Месечна закупнина за закуп дела површине 

јавне намене за период дужи од 30 дана на делу 
уличног тротоара или платоа ради постављања 
покретних објеката и уређаја, осим рекламних 
објеката и покретног мобилијара, износи по метру 
квадратном:



   Страна    4 --  Број  27               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                    26. октобар 2011. године

ЗОНА Цена дин/ m²
прва 1.600,00
друга 1.360,00
трећа 1.120,00

четврта   880,00
пета   640,00

Дневна закупнина за закуп површине јавне 
намене за период краћи од 30 дана по метру 
квадратном износи:

ЗОНА Цена дин/ m²
прва 106,00
друга  90,00
трећа  74,00

четврта  58,00
пета  42,00

Члан 12.
Месечна закупнина за закуп дела површине 

јавне намене за постављање монтажно-демонтажне 
јавне говорнице износи по јавној говорници:

ЗОНА Цена по говорници
прва 1.600,00
друга 1.360,00
трећа 1.120,00

четврта    880,00
пета   640,00

Члан 13.
Дневна закупнина за закуп површине јавне 

намене за постављање објеката за извођење 
забавних програма, осим за дечије аутомобиле за 
изнајмљивање по метру квадратном износи:

ЗОНА Цена дин/ m²
прва 14,00
друга 12,00
трећа 10,00
четврта   8,00
пета   6,00

Члан 14.
Месечна закупнина за закуп дела површине 

јавне намене за  дечије аутомобиле за изнајмљивање 
и сл. износи:

ЗОНА Цена дин/возило
прва 1.600,00
друга 1.360,00
трећа 1.120,00
четврта    880,00
пета    640,00

Члан 15.
Месечна закупнина за закуп дела површине 

јавне намене за постављање покретних рекламних 
витрина и промотивних платоа, по метру 
квадратном износи:

ЗОНА Цена дин/ m²
прва 744,00
друга 632,00
трећа 520,00
четврта 410,00
пета 300,00

Члан 16.
Месечна закупнина за закуп дела површине 

јавне намене за постављање билборда, покретних 
билборда, светлећих рекламних табли прикључених 
на стубовима јавне расвете, по метру квадратном 
износи:

ЗОНА Цена дин/ m²
прва 710,00
друга 605,00
трећа 500,00
четврта 390,00
пета 285,00

Дневна закупнина за закуп билборда  и 
рекламних табли у власништву ЈП “Дирекција” по 
метру квадратном износи:

ЗОНА Цена дин/ m²
прва 50,00
друга 42,00
трећа 35,00
четврта 27,00
пета 20,00

 
За закуп билборда на површинама јавне намене 

и у власништву ЈП “Дирекција” закуп се обрачунава 
по квадратном метру рекламне површине.

Члан 17.
 Месечна закупнина за закуп дела површине 

јавне намене за постављање балон хале спортске 
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намене  по метру квадратном износи:

ЗОНА Цена дин/ m²
прва 108,00
друга 92,00
трећа 75,00
четврта 60,00
пета 43,00

Члан 18.
Дневна закупнина за закуп површине јавне 

намене за постављање грађевинског материјала по 
метру квадратном износи:

ЗОНА Цена дин/ m²
прва 14,00
друга 12,00
трећа 10,00
четврта 8,00
пета 6,00

Члан 19.
Висина месечне закупнине утврђена члановима 

од 8. до 18. ове одлуке мења се једанпут годишње, и 
то у поступку утврђивања буџета града за наредну 
годину.

Изузетно, висина месечне закупнине утврђена 
чланом од 8. до 18. ове одлуке, може се изменити 
и у случају прописа којим се утврђују изворни 
приходи јединице локалне самоуправе.

III ПРИВРЕМЕНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ

1. КИОСЦИ

Члан 20.
За постављање или монтирање (у даљем 

тексту: постављање) киоска може се дати у закуп 
део површине јавне намене чија површина не 
прелази 7,00 m² и то на период који не може бити 
дужи од 10 година.

Изузетно од става 1. овог члана, уколико 
се укаже потреба за постављање привремених 
монтажних објеката који ће заузимати већу 
површину од прописане, надлежни секретаријат 
образоваће Комисију која ће одлучивати, уз 
сагласност Градоначелника града Панчева (у даљем 
тексту “Градоначелника”), о оправданости овакве 
потребе, односно захтева тј. усклађености са овом 
одлуком, планским актима и Правилником.

Комисија има председника, заменика 
председника и три члана од којих се заменик и 
један члан бирају од представника запослених у ЈП 
“Дирекција”.

Члан 21.
Киоском, у смислу ове одлуке, сматра се типски 

монтажно-демонтажни објекат који се не може 
зидати већ само постављати као готов производ у 
складу са Правилником.

Уколико се киоск не поставља на постојећи 
тротоар или другу уређену јавну површину, исти 
се може поставити само на претходно урађену 
бетонску плочу која је изнад терена максимум 10 
цм у габаритима киоска.

Члан 22.
Давање у закуп на одређено време површине 

јавне намене ради постављања киоска врши се 
путем јавног надметања, а у случајевима утврђеним 
овом одлуком и непосредном погодбом.

Управни одбор ЈП “Дирекције” доноси Одлуку 
о расписивању јавног огласа за давање у закуп дела 
површине јавне намене путем јавног надметања (у 
даљем тексту: јавни оглас).

Члан 23.
Jавни оглас обавезно садржи:
1. податке о месту и површини дела површине 

јавне намене (према Правилнику),
2. тип и површину киоска који може да се 

постави на делу површине јавне намене 
3. делатност која може да се обавља у киоску,
4. период на који се део површине јавне намене 

даје у закуп,
5. месечни износ накнаде за закуп дела 

површине јавне намене (у даљем тексту: месечна 
закупнина) утврђене овом одлуком,

6. почетни једнократни износ у циљу стицања 
права за закључење уговора о закупу дела површине 
јавне намене ради постављања киоска (у даљем 
тексту: почетни једнократни износ),

7. висину гарантног износа за учешће у 
поступку јавног надметања (у даљем тексту: 
гарантни износ),

8. висину депозита на име трошкова за 
уклањање киоска са дела површине јавне намене 
након истека уговора (у даљем тексту: депозит),

9. податке о документацији коју су дужни да 
поднесу ученици непосредно пре започињања 
поступка јавног надметања,

10. место и време одржавања јавног 
надметања,

11. назнаку да ће део површине јавне намене 
добити у закуп учесник у поступку јавног надметања 
који понуди највиши једнократни износ,

12. назнаку да уплатом гарантног износа 
учесник у поступку прихвата услове из јавног 
огласа,

13. назнаку да учесник у поступку јавног 
надметања коме је дат део површине јавне намене 
ради постављања киоска, у случају одустанка губи 
право на повраћај гарантног износа и евентуалног 
уплаћеног једнократног износа, и

14. друге услове којима се утврђују права и 
обавезе учесника у погледу давања дела површине 
јавне намене за постављање киоска.

Оглас из става 1. овог члана објављује се 
на огласној табли ЈП “Дирекције” и у локалном 
листу.

Члан 24.
Поступак за давање у закуп дела површине 

јавне намене за постављање киоска путем јавног 
надметања спроводи Комисија за спровођење 
поступка давања у закуп дела површине јавне 
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намене за постављање киоска (у даљем тексту: 
Комисија).

Комисија има председника и два члана.
Председника и једног члана именује Управни 

одбор ЈП “Дирекције”, а једног члана именује 
Председник.) Комисија, након спроведеног 
поступка јавног надметања за давање у закуп дела 
површине јавне намене, доноси Одлуку о давању у 
закуп дела површине јавне намене за постављање 
киоска.

Члан 25.
Пре започињања јавног надметања Комисија:
- утврђује да ли је оглашавање јавног надметања 

обављено у складу са овом одлуком,
- констатује колико је заинтересованих лица 

присутно на јавном надметању, односно да ли је 
присутно најмање два лица и проверава да ли 
су иста уплатила гарантни износ чија је висина 
наведена у огласу,

- проверава да ли заинтересована лица поседују 
доказ о праву учешћа на јавном надметању (личну 
карту, овлашћење).

Члан 26.
Ако су испуњени услови из претходног члана, 

председник Комисије објављује да се може започети 
са јавним надметањем.

Председник Комисије објављује почетни 
једнократни износ и позива учеснике јавног 
надметања да узму учешће у јавном надметању.

Учесник јавног надметања дужан је да јасно и 
гласно каже који једнократни износ нуди.

Председник Комисијe пита три пута да ли 
неко даје више од највећег понуђеног једнократног 
износа и констатује после трећег позива, који је 
највећи понуђени једнократни износ, као и име 
лица које је тај износ понудио.

Члан 27.
Комисија води записник о јавном надметању. 

Учесник јавног надметања који је понудио највећи 
једнократни износ дужан је да одмах, на позив 
председника Комисије, потпише изјаву да је 
понудио највећи једнократни износ, са назнаком 
висине тог износа.

Председник Комисије, затим објављује да је 
јавно надметање завршено.

Члан 28.
Одлука о давању дела површине јавне намене за 

постављање киоска објављује се непосредно након 
лицитације усмено учесницима на лицитацији и 
писмено на огласној табли ЈП “Дирекције” у року 
од 3 дана од дана одржавања лицитације.

На одлуку Комисије учесник у поступку 
јавног надметања може уложити приговор 
Управног одбору ЈП “Дирекције” у року од 3 дана 
од дана њеног објављивања на огласној табли ЈП 
“Дирекција”.

Управни одбор ЈП “Дирекције” решава по 
приговору у року од 15 дана од истека рока из 
става 2. овог члана. Одлука донета по приговору 
је коначна и објављује се на огласној табли ЈП 
“Дирекција” у року од 3 дана од дана доношења.

Члан 29.
Учеснику који није стекао право на део 

површине јавне намене за постављање киоска 
враћа се уплаћени гарантни износ у року од 8 дана 
од коначности одлуке о давању дела површине 
јавне намене, у уплаћеном износу без камате.

Учесник у поступку јавног надметања који је 
одустао од стеченог права на део површине јавне 
намене за постављање киоска непотписавањем 
уговора у предвиђеном року по члану 29. ове 
одлуке нема право на повраћај гарантног износа, 
евентуално уплаћеног једнократног износа и 
депозита.

Учесник у поступку јавног надметања, који 
је стекао право на део површине јавне намене за 
постављање киоска дужан је да пре потписивања 
Уговора, а у року предвиђеном у члану 29. ове 
одлуке, уплати излицитирани једнократни износ и 
утврђени депозит и ЈП “Дирекцији” достави доказ 
о извршеним уплатама.

Уколико учесник не поступи у складу са 
претходним ставом, сматра се да је одустао од 
стеченог права.

Члан 30.
Правна и физичка лица (у даљем тексту: 

Закупац) којима је у поступку јавног надметања дат 
у закуп део површине јавне намене за киоск дужна 
су да у року од 8 дана од дана коначности одлуке 
закључе са ЈП “Дирекцијом” уговор о закупу дела 
површине јавне намене.

Пре закључивања уговора из претходног става 
закупац је дужан да уплати депозит на жиро рачун 
буџета града Панчева, да уплати излицитирани 
једнократни износ и доказ о извршеним уплатама 
достави ЈП “Дирекција”.

По истеку уговора, а након уклањања киоска 
од стране закупца у року одређеном у члану 30. 
став 1. алинеја 8. средства депозита биће враћена 
закупцу дела површине јавне намене валоризована 
индексом раста цена на мало у Републици Србији, 
а од средстава из буџета града Панчево.

Уколико закупац не поступи у складу са 
ставовима 1. и 2. овог члана губи право на део 
површине јавне намене за постављање киоска у 
ком случају се поступак јавног надметања ради 
давања у закуп дела површине јавне намене за 
постављање киоска понавља.

Члан 31.
Уговор о закупу дела површине јавне намене 

закључен са ЈП “Дирекцијом” обавезно садржи:
- податке о одлуци којом је део површине јавне 

намене за постављање киоска дат у закуп,
- податке о закупцу дела површине јавне 

намене,
- податке о делу површине јавне намене, 

површини, типу и намени киоска,
- време закупа дела површине јавне намене 

ршине која не може бити дужа од 10 година,
- врсту делатности која се може обављати у 

киоску,
- висину закупнине дела површине јавне 

намене, начину плаћања и усклађивања исте,
- обавезу закупца да прибави одобрење за 
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постављање киоска и отпочне са обављањем 
делатности у киоску најкасније у року од 90 дана 
од дана закључења уговора јер ће то бити основ за 
раскид уговора,

- обавезу закупца да киоск уклони, без права 
на накнаду, најкасније у року од 8 дана по истеку 
времена у којем је део површине јавне намене дат 
у закуп, да по уклањању киоска уреди површине 
јавне намене и доведе је у првобитно стање, у 
ком случају има право на повраћај уплаћеног 
депозита,

- одредбу да ће се у случају, да киоск не буде 
уклоњен од стране закупца и површина јавне 
намене не буде доведена у првобитно стање, то 
учинити принудним путем, на терет закупца из 
средстава уплаћеног депозита,

- забрану закупцу да правним пословима 
пренесе на друго лице право закупа на делу 
површине јавне намене, што је основ за раскид 
уговора,

- забрану промене делатности у току трајања 
уговора,

- обавезу закупца да редовно плаћа закупнину, 
а уколико ову обавезу не изврши најмање 3 месеца 
узастопно, или 3 месеца током трајања закупа то ће 
бити основ за раскид уговора,

- друге услове за раскид уговора у случају 
неиспуњења преузетих обавеза по уговору.

Члан 32.
Изузетно, без јавног огласа део површине јавне 

намене за постављање киоска се може дати у закуп 
непосредном погодбом:

1. органима Републике Србије, АП Војводине 
и града Панчева, као и другим правним лицима 
чији је оснивач Република Србија, АП Војводина, 
град Панчево, ако киоск треба да поставе у циљу 
остваривања своје делатности,

2. члановима уже породице закупца када исти 
престане да обавља делатност у киоску и то само 
на преостало време закупа дела површине јавне 
намене утврђено уговором који је закључио ранији 
закупац са ЈП “Дирекцијом”.

3. када је код закупца дошло до власничких 
и статусних промена, закуп ће се наставити са 
правним следбеником закупца, а  на преостало 
време трајања закупа дела површине јавне намене 
утврђене уговором који је закључио ранији закупац 
са ЈП “Дирекцијом”.

Одлуку о давању у закуп дела површине 
јавне намене за постављање киоска непосредном 
погодбом у случајевима из претходног става доноси 
Управни одбор ЈП “Дирекције”.

Одлука из претходног става садржи нарочито: 
податке о закупцу, месту и површини дела 
површине јавне намене, типу, површини и намени 
киоска, времену на који се даје део површине јавне 
намене у закуп, висини закупнине, начину плаћања 
и усклађивања закупнине.

На основу одлуке из става 2. овог члана правна 
и физичка лица којима је дат у закуп део површине 
јавне намене за постављање киоска дужне су да 
закључе са ЈП “Дирекцијом” уговор о закупу дела 
површине јавне намене у роковима и на начин 
прописан овом одлуком за закупце којима је део 

површине јавне намене за постављање киоска дат 
у закуп у поступку јавног надметања.

Члан 33.
Закупац је дужан да плаћа уговорену закупнину 

почев од дана закључења уговора из члана 30. ове 
одлуке.

Члан 34.
Закупац коме је дат део површине јавне 

намене за постављање киоска подноси надлежном 
секретаријату захтев за издавање одобрења за 
постављање киоска у року од 60 дана од дана 
закључења уговора о закупу дела површине јавне 
намене.

Захтев за издавање обавезно садржи податке 
о врсти и намени објекта, податке о закупцу и 
податке о закупљеном делу површине јавне намене 
на који ће се поставити киоск.

Уз захтев за издавање одобрења закупац је 
дужан да приложи уговор о закупу дела површине 
јавне намене, скицу са техничким описом, потребне 
сагласности прописане посебним прописима, ус-
лове за прикључење на комуналну инфраструктуру 
и доказ о уплаћеној административној такси.

Уколико предузећа надлежна за издавање услова 
за прикључење на комуналну инфраструктуру 
одбију да издају услове, учесник у поступку јавног 
надметања који је успео на јавном огласу има 
право на повраћај уплаћених средстава на име 
излицитираног једнократног износа, депозита и 
гарантног износа све са припадајућом каматом, у 
року од 15 дана од дана када ЈП “Дирекција” поднесе 
доказ да је одбијен његов захтев за издавање услова 
за прикључење на комуналну инфраструктуру без 
права на друга потраживања по било ком другом 
основу.

Надлежни секретаријат дужан је да у року од 8 
дана од дана подношења захтева изда одобрење за 
постављање киоска.

Закупац је обавезан да, након прибављања 
одобрења, а пре постављања киоска на закупљеном 
делу површине јавне намене пријави радове 
Секретаријату за инспекцијске послове Градске 
управе, најкасније 3 дана пре започињања извођења 
радова.

Закупац поставља киоск на закупљену 
површину јавне намене на основу одобрења, а у 
складу са уговором о закупу.

Члан 35.
Одобрење за постављање киоска на површине 

јавне намене садржи:
- податке о закупцу дела површине јавне 

намене,
- податке о врсти киоска, делатности која се 

обавља у киоску на делу површине јавне намене 
на који се киоск поставља,

- податке о закупљеном делу површине јавне 
намене.

Надлежни секретаријат дужно је да води 
посебну евиденцију о издатим одобрењима за 
постављање киоска на делу површине јавне 
намене.
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2. ЛЕТЊЕ БАШТЕ

Члан 36.
Власници, односно закупци пословних 

просторија (у даљем тексту: корисник) у циљу 
обављања угоститељске делатности могу 
привремено да поставе летњу башту на површини 
јавне намене непосредно уз објекат, као и на 
другим местима ако за то постоје услови, на основу 
одобрења надлежног секретаријата.

Летње баште се постављају на основу одобрења 
и у складу са уговором о закупу.

Летња башта може се постављати и користити 
у току целе године. 

Летње баште на местима за паркирање могу 
се постављати у периоду од 01.04. до 31.10. текуће 
године.

Корисник је у обавези да по истеку уговора 
о закупу, уклони летњу башту са површине јавне 
намене, коју враћа у првобитно стање.

Власник, односно закупац пословних 
просторија је дужан да у року 8 дана пре постављање 
летње баште, поднесе секретаријату надлежном  
за инспекцијске послове пријаву за постављање 
летње баште.

Члан 37.
Летња башта може бити:
1. отвореног типа,
2. затвореног типа.
Летња башта отвореног типа може да садржи 

следеће елементе: столове и столице, сунцобране 
или тенде, жардињере до висине 0,5 м и монтажно-
демонтажну платформу направљену од металних 
профила, дрвета и итисона у циљу изравнања 
подлоге – терена максималне висине до 40 цм.

Летња башта отвореног типа може 
има и монтажно-демонтажну конструкцију 
надстрешнице.

Монтажно-демонтажна конструкција надстре-
шнице, може бити направљена искључиво од лаких 
металних профила и дрвета, а између стубова могу 
се поставити само жардињере у смислу ограђивања 
летње баште.

Елементи летње баште не смеју бити трајно 
фиксирани за подлогу анкерима, те у том смислу 
забрањено је разбијање, бушење и деградирање 
подлоге.

Најмањи размак између монтажно-демонта-
жних стубова на које се ослања надстрешница је 
2 м.

За конструкцију надстрешнице корисник 
пословног простора и корисник летње баште дужан 
је да прибави одобрење за градњу чија ће важност 
бити 3 године.

Летње баште затвореног типа су монтажно-
демонтажна конструкција са три или све четири 
затворене стране израђене од прозирног и безбедног 
материјала са уређајима за загревање и елементима 
заштите од ветра.

Члан 38.
Летња башта може се поставити на површини 

јавне намене тако да не нарушава површину на 
коју се поставља.

За постављање летње баште у делу насељеног 
места које представља амбијенталну целину, 

простор од културно-историјског значаја, центар 
насељеног места, трг и слично могу се прописати 
и посебни услови.

Ширина летње баште може бити у ширини 
пословног простора испред кога се поставља може 
и шире уз сагласност власника суседног објекта, 
односно сагласност Скупштине власника станова 
у стамбеној згради.

За заузеће површини јавне намене, надлежни 
секретаријат прибавља сагласност надлженог 
органа за послове саобраћаја.

Члан 39.
За постављање летње баште на местима за 

паркирање и у зонама раскрснице прибавља се 
мишљење надлежног органа за послове саобраћаја. 
За коришћење дела површини јавне намене за 
постављање летње баште на местима за паркирање 
и у зонама раскрсница плаћа се двоструки износ 
закупнине прописане у члану 10. ове одлуке.

Корисник за постављање летње баште на 
местима за паркирање, уз претходну сагласност 
надлежног органа за послове саобраћаја, закључује 
уговор о закупу паркинг простора са Јавним 
комуналним предузећем “Хигијена” Панчево (у 
даљем тексту: ЈКП “Хигијена”). 

Летње баште се могу постављати поред киоска 
који се баве угоститељском делатношћу.

Летња башта се не може поставити на местима 
за паркирање и у зонама раскрснице тако да својом 
локацијом омета прегледност. Зона прегледности 
за сваку раскрсницу конкретно се утврђује у 
зависности од геометријске раскрснице.

Члан 40.
Корисник пословног простора подноси 

надлежном секретаријату захтев за постављање 
летње баште.

Уз захтев се подноси:
- решење о упису у регистар делатности,
- доказ о уплаћеном депозиту,
- оверену скицу са техничким описом 

објекта израђену од одговорног пројектанта са 
одговарајућом лиценцом.

- оверену изјаву да ће по истеку закупа објекат 
уклонити са површине јавне намене  и

- да ће уредити површину јавне намене и 
довести је у првобитно стање.

Корисник из става 1. овог члана обавезан је 
да летњу башту уклони о свом трошку најкасније 
у року од 15 дана од дана истицања уговора о 
закупу.

Уколико корисник не поступи у складу са 
ставом 4. овог члана летња башта ће бити уклоњена 
принудним путем на терет корисника из средстава 
депозита уплаћеног на жиро рачун буџета града 
Панчева.

Члан 41.
Корисник пословног простора са ЈП 

“Дирекција” закључиће уговор о закупу дела 
површине јавне намене, по добијању обавештења 
надлежног секретаријата управе да су се стекли 
услови за добијање одобрења за постављење летње 
баште.

Корисник пословног простора са ЈКП 
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“Хигијена” закључиће уговор о закупу места за 
паркирање, по добијању обавештења надлежног 
секретаријата управе да су се стекли услови за 
добијање одобрења за постављење летње баште.

Лица из става 1.  овог члана закључиће уговор 
о закупу са ЈП “Дирекција” у року од 7 дана од 
дана достављања обавештења, уколико у тренутку 
закључења уговора немају дуговања према ЈП 
“Дирекција”, по било ком основу.

Лица из става 2.  овог члана закључиће уговор 
о закупу са ЈКП “Хигијена” у року од 7 дана од 
дана достављања обавештења.

Одобрење за постављање летње баште издаје 
надлежни секретаријат.

Уговор о закупу дела површини јавне намене 
за постављање летње баште закључује се на период 
од 5 године.

Ако је корисник пословног простора поступао 
у складу са Уговором из става 1. овог члана и члана 
42. ове одлуке, након истека периода од 5 године, 
ЈП «Дирекција» може на захтев закупца продужити 
уговор о закупу, без претходног одобрења 
надлежног секретаријата.

Члан 42.
Корисник коме је у закуп дат део површине 

јавне намене за постављање летње баште дужан 
је да плаћа месечну закупнину утврђену овом 
одлуком.

3. ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ГОВОРНИЦЕ  
И КИОСЦИ СА НАДСТРЕШНИЦОМ ЗА 
АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ

Члан 43.
Јавне телефонске говорнице  и киосци са 

надстрешницом за аутобуско стајалиште могу се 
поставити на површини јавне намене, под условом 
да се на раскрсницама и угловима улица не смањује 
видљивост, не угрожава безбедност пролаза, не 
ремети изглед амбијенталне целине и нормално 
коришћење суседних објеката сталног карактера, 
не чини сметања нормалног кретања пешака на 
тротоару, као и другим условима прописаним 
Правилником.

Јавна телефонска говорница, у смислу ове 
одлуке је објекат за смештај јавног телефонског 
апарата и заштиту његових корисника.

Киоск са надстрешницом за аутобуско 
стајалиште, у смислу ове одлуке је објекат на 
аутобуском стајалишту за заштиту корисника 
јавног превоза.

Члан 44.
Правно лице, након закључења уговора 

о закупу дела површини јавне намене са ЈП 
“Дирекција”, подноси надлежном секретаријату 
захтев за одобрење за постављање телефонске 
говорнице, односно киоска  са надстрешницом за 
аутобуско стајалиште.

Захтев подноси следеће:
- решење о упису у регистар делатности,
- урбанистичко-техничке услове,
- оверену скицу односно пројекат објекта 

уколико је сложенији објекат,
- сагласност ЈП “Дирекције” за извођење 

радова на површини јавне намене и
- уговор о закупу дела површини јавне намене 

са ЈП “Дирекцијом”.
Уколико је подносилац захтева ЈП “Дирекција” 

уз захтев се доставља документација одређена у 
ставу 2. алинеја 2. и 3. овог члана.

Члан 45.
Правно лице је дужно да након прибављања 

одобрења за постављање телефонске говорнице, 
односно киоска са надстрешницом за аутобуско 
стајалиште постављања истих поднесе надлежном 
секретаријату захтев за издавање употребне дозволе 
уз који обавезно прилаже одобрење и скицу са 
техничким описом објекта.

Члан 46.
Употребну дозволу за постављање јавне 

телефонске говорнице, односно киоска са 
надстрешницом за аутобуско стајалиште издаје 
надлежни секретаријат.

IV ПОКРЕТНИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ

1. АУТОМАТИ, ФРИЖИДЕРИ, РАСХЛАДНЕ 
ВИТРИНЕ И ПОКРЕТНЕ РЕКЛАМНЕ ВИТРИНЕ

Члан 47.
Аутомати, фрижидери за продају сладоледа, 

расхладне витрине (у даљем тексту: аутомати) и 
покретне рекламне витрине могу се поставити на 
површини јавне намене под условима прописаним 
Планом и то по један аутомат одређене врсте.

Аутомати из става 1. овог члана могу се 
поставити само у периоду од 1. априла до 31. 
октобра текуће године и по истеку тог периода 
морају се уклонити са површине јавне намене.

Приоритет за добијање одобрења за постављање 
уређаја из става 1. овог члана има подносилац 
захтева који је корисник, односно власник пословне 
просторије испред које се поставља аутомат.

Члан 48.
Покретне рекламне витрине се могу поставити 

на делу површине јавне намене само под условом 
да пословни објекат нема непосредно излаз на 
површину јавне намене.

Покретне рекламне витрине не могу имати 
већу површину од 2 m², с тим да дубина витрине 
не може бити већа од 30 цм.

Покретне рекламне витрине се обавезно 
уклањају сваког радног дана по истеку радног 
времена.

Члан 49.
Одобрење за постављање аутомата и покретних 

рекламних витрина издаје надлежни секретаријат 
у року од 15 дана од дана подношења захтева за 
издавање одобрења.

Аутомати и покретне рекламне витрине 
постављају се на основу одобрења из става 1. овог 
члана и уговора о закупу дела површине јавне 
намене, који се закључује са ЈП “Дирекција” на 
период до 5 година.
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2. УРЕЂАЈИ ЗА ПЕЧЕЊЕ И ПРОДАЈУ 
КОКИЦА, КУКУРУЗНИХ КЛАСОВА, КЕСТЕЊА,  
ШЕЋЕРНЕ ПЕНЕ  И АМЕРИЧКИХ КРОФНИЦА

Члан 50.
Уређаји за печење и продају кокица, 

кукурузних класова, кестења,  шећерне пене и 
америчких крофница (у даљем тексту: уређаји) 
могу се поставити непосредно испред пословне 
просторије на удаљености до 1 м од пословне 
просторије и под условом да заузимају збирно 
највише 2 m² површине јавне намене и другим 
условима прописаним Планом.

Објекти из овог члана морају се уклонити са 
површине јавне намене у времену када не обављају 
делатност и у ту сврху обавезни су да поседују 
точкове ради лакше покретљивости.

Под пословном просторијом у смислу овог 
члана не подразумева се киоск.

Уговор о закупу дела површине јавне намене 
ради постављања уређаја из става 1. овог члана 
закључује се на период до 5 година.

3. ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ

Члан 51.
Тезга је монтажна конструкција постављена уз 

пословни објекат са наменом за излагање робе која 
се у пословном објекту продаје.

Тезга може да се постави на удаљености 
највише 1 м од пословног објекта и да заузима 
највише 2 m² површине јавне намене, а поставља 
се по потреби.

Тезга за продају књига, цвећа, честитки и 
других украсних предмета може да се постави на 
јавној површини поводом обележавања државних, 
верских и других празника, као и приликом разних 
традиционалних манифестација, и то:

1. божићних и новогодишњих празника, у 
периоду од 1. децембра текуће године до 15. јануара 
наредне године,

2. осмог марта, у периоду од 1. до 10. марта 
текуће године,

3. ускршњих празника, у трајању од 15 дана, 
пре наступања и за време празника, и

4. разних традиционалних манифестација, у 
трајању од 10 дана, пре наступања и за време тих 
манифестација.

Покретна тезга из става 1. овог члана може да 
заузме највише 2 m² површине јавне намене и мора 
испуњавати и друге услове прописане Планом.

4. ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ ЗА ПРОДАЈУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

Члан 52.
Покретна тезга за продају пољопривредних 

производа је монтажна конструкција која се може 
користити искључиво за продају воћа и поврћа 
и која може бити постављена на местима који су 
утврђени планом за постављање монтажних и 
других покретних објеката.

Покретне тезге за продају пољпоривредних 
производа (воћа и поврћа) постављају се и 
монтирају ван пијачног простора.

За постављање и монтирање покретних тезги 

за продају пољпривреднних производа (воћа и 
поврћа) може се дати у закуп део површине јавне 
намене, чија површина не прелази 2,00 м2 и то на 
период који не може бити дужи од 1 године.

5. ПЛАТОИ ЗА ПРОДАЈУ СЕЗОНСКИХ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ ВОЗИЛА 
(БОСТАН)

Члан 53.
Правна и физичка лица која имају 

регистровану одговарајућу делатност могу 
својим возилом и приколицом вршити продају 
сезонских пољопривредних производа (бостан)  на 
површинама јавне намене, односно паркинзима где 
је дозвољено заустављање и паркирање возила.

6. ПРОМОТИВНИ  ПЛАТО

Члан 54.
Промотивни платои могу бити покретни 

објекти  и возила постављени  ради рекламирања 
промотивног материјала, односно промотивних 
производа на површинама јавне намене односно 
паркинзима где је дозвољено заустављање и 
паркирање возила.

Услови којима се прописују површина, изглед 
и техничке какрактеристике промотивних платоа 
биће дефинисане техничким условима које издаје 
ЈП “Дирекција”, а која важе годину дана од дана 
издавања.

7. ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНИХ 
ПРОГРАМА

Члан 55.
Објекти за извођење забавних програма, као и 

што су циркуске шатре, луна паркови, рингишпили, 
дечји аутомобили за изнајмљивање и други уређаји 
за дечју забаву и спорт, монтажне платое и сл., могу 
се поставити на површини јавне намене у складу 
са Планом.

8. УЛИЧНИ СВИРАЧИ

Члан 56.
На површинама јавне намене физичко лице 

може изводити забавно-музчки програм, уз 
претходно прибављену сагласност ЈП “Дирекција”, 
а све у складу са Планом.

9. ХОРИЗОНТАЛНЕ РЕКЛАМЕ

Члан 57.
Хоризонталне рекламе представљају рекламне 

табле које се постављају на деловима површина 
јавне намене максималних димензија до 4,00 м  
x 4,00 м, којима се рекламирају  правна лица, уз 
претходно прибављену сагласност ЈП “Дирекција”, 
а све у складу са Планом.

 
10.ПОКРЕТНИ МОБИЛИЈАР ( БИЛБОРДИ, 

ПОКРЕТНИ БИЛБОРДИ, СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМНЕ 
ТАБЛЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ 
РАСПРАВЕ,  УКРАСНЕ ЖАРДИЊЕРЕ, КЛУПЕ, 
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ПЕРДЕ, УМЕТНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ)

Члан 58.
Билборди, покретни билборди, светлеће 

рекламне табле прикључене на стубовима јавне 
расвете,  клупе, перде, украсне жардињере 
и уметничке инсталације постављају се на 
површинама јавне намене. 

Билборди су рекламне плоче димензија 
максимално 5,00 m x 2,50 m који се постављају 
на стубовима који се налазе на површинама јавне 
намене и могу бити осветљени или неосветљени, 
једнострани или двострани.

Покретни билборди су рекламне плоче  
максималних димензија 1,00  m x 0, 50 m.

Светлеће рекламне табле се постављају на 
стубовима јавне расвете, морају бити правоугаоног 
облика, димензија 800 mm x 1000 mm. 

Светлеће рекламне табле могу се постављати 
и у зони пешачке комуникације.

На стубу јавне расвете могу да се поставе 
највише две светлеће рекламне табле под условом 
да су постављене на супротним странама у односу 
на осу стуба.

Билборди и светлеће рекламне табле 
постављене на стубовима јавне расвете постављају 
се на површинама јавне намене тако да не ометају 
учеснике у јавном саобраћају.

Клупе, перде, украсне жардињере и уметничке 
инсталације се постављају на површинама јавне 
намене.

11. ПОСТУПАК ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕ-
ТНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА, ПОКРЕТНИХ 
ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРОИЗВОДА И ПОКРЕТНОГ МОБИЛИЈАРА

Члан 59.
Правна и физичка лица подносе надлежном 

секретаријату захтев за постављање покретних 
објеката и уређаја на површини јавне намене 
за годишњу сезону у току године, празника или 
разних традиционалних манифестација.

Уз захтев се прилаже:
- решење о упису у регистар делатности,
- скица или фотографија објекта, односно 

уређаја са израженим димензијама у опису,
- диспозициони цртеж који израђује ЈП 

“Дирекција” а на основу захтева лица за закључење 
уговора о закупу дела површине јавне намене, уз 
накнаду одређену ценовником ЈП “Дирекције”,

- изјава да ће исти уклонити по истеку времена 
одређеног уговором о закупу дела површине јавне 
намене, и

- изјава да ће се покренути објекат уклањати 
са површине јавне намене свакодневно по истеку 
радног времена и када не обавља делатност, и

- уговор о закупу дела површине јавне 
намене.

Правна и физичка лица из става 1. овог члана 
закључују уговор о закупу дела површине јавне 
намене за постављање покретних објеката и уређаја 
са ЈП “Дирекцијом” Панчево, у року од 7 дана, од 
дана подношења захтева.

Након закључења уговора о закупу из 
претходног става овог члана, надлежни секретаријат 

издаје одобрење за постављање покретних објеката 
и уређаја на делу површине јавне намене у року од 
15 дана од дана подношења захтева.

Постављање покретних објеката и уређаја се 
врши на основу одобрења, а у складу са уговором 
о закупу.

Билборди, светлеће рекламне табле прикључене 
на стубовима јавне расвете, постављају се на 
површинама јавне намене на основу Плана ЈП 
„Дирекција“ и уговора о закупу који се закључује 
са  ЈП „Дирекција“.

Правна и физичка лица закључују уговор 
о закупу са ЈП “Дирекција” ради коришћења 
покретних билборда.  

Клупе, перде, покретне жардињере и уметничке 
инсталације се постављају на површину јавне 
намене на основу Плана ЈП „Дирекција“.

Члан 60.
Закупац коме је у закуп дат део површине јавне 

намене ради постављања покретних објеката и 
уређаја, покретних тезги за продају пољопривредних 
производа и покретног мобилијара дужан је да 
плаћа закупнину утврђену овом одлуком.

V ДРУГИ ОБЈЕКТИ

1.СПОМЕНИЦИ, СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА И 
СКУЛПТУРАЛНА ДЕЛА

Члан 61.
Споменици су објекти који се могу постављати 

на површинама јавне намене, на зеленим 
површинама, парковима, на другим објектима и 
слично.

Спомен обележја представљају објекте 
споменичког карактера који се могу постављати на 
површинама јавне намене.

Скулптурална дела су дела која се због 
своје уметничке вредности постављају на јавној 
површини.

Споменици и спомен обележја не могу се 
постављати у зони раскрсници и на сличним 
местима на којима се може угрозити безбедност 
саобраћаја.

Подизање, одржавање и финансирање 
споменика и скулптуралних дела на јавним 
површинама на територији града Панчева уређено 
је посебном одлуком.

Члан 62. 
Комисија надлежне за споменике, спомен 

обележја и скулптурална дела подносе надлежном 
секретаријату захтев за постављање споменика, 
спомен обележја и скулптуралних дела.

Уз захтев се прилаже:
- оверену скицу са техничким описом објекта  

(споменика, спомен обележја и скулптуралних 
дела) израђена од одговорног пројектанта са 
одговарајућом лиценцом.

- техничку информацију коју издаје ЈП 
«Дирекција» о могућности  постављања споменика 
и спомен обележја.

- прибављања сагласности Завода за заштиту 
споменика за постављање споменика и спомен 
обележја у деловима насељених места: зонама 
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које представљају амбијенталну целину, простор 
од културно-историјског значаја, односно 
урбанистички заокружену целину (центар 
насељеног места, трг, и сл.).

- закључак Комисије надлежне за споменике, 
спомен обележја и скулптурална дела о прихватању 
иницијативе за постављање споменика.

Надлежни секретаријат прибавља неопходну 
техничку документацију и издаје одобрење 
за постављање споменика, спомен обележја и 
скулптуралних дела  на делу површине јавне намене 
у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Постављање споменика, спомен обележја и 
скулптуралних дела се врши на основу одобрења 
надлежног секретаријата.

2. БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ

Члан 63.
Балон хале спортске намене су привремени 

монтажни објекти које се постављају на 
површинама јавне намене. 

Члан 64.
Правна и физичка лица која су власници 

балон хала спортске намене подносе надлежном 
секретаријату захтев за постављање балон хала 
спортске намене на површинама јавне намене.

Правна и физичка лица из става 1. овог члана 
закључују уговор о закупу дела површине јавне 
намене на коју се поставља балон хала спортске 
намене са  ЈП „Дирекција“, у року од 7 дана, од 
дана подношења захтева.

Након закључења уговора о закупу из 
претходног става овог члана, надлежни секретаријат 
издаје одобрење за постављање балон хала спортске 
намене на делу површине јавне намене у року од 
15 дана од дана подношења захтева.

Уз захтев се прилаже:
-  оверену скицу техничког објекта са техничким 

описом објекта израђену од стране одговорног 
пројектанта са одговарајућом лиценцом.

- техничку информацију коју издаје ЈП 
«Дирекција» о могућност  постављања балон хала 
спортске намене.

- прибављање сагласности Завода за заштиту 
споменика за постављање балон хала у деловима 
насељених места: зонама које представљају 
амбијенталну целину, простор од културно-
историјског значаја, односно урбанистички 
заокружену целину (центар насељеног места, трг, 
и сл.).

-  изјава да ће исти уклонити по истеку времена 
одређеног уговором о закупу дела површине 
јавне намене и вратити површину јавне намене у 
првобитно стање.

- уговор о закупу дела површине јавне 
намене.

3. ДЕПОНОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ MАТЕРИ- 
ЈАЛА  И ПОСТАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ СКЕЛЕ

Члан 65.
Правна и физичка лица могу подносити ЈП 

“Дирекција” захтеве за депоновање грађевинског 
материјала и постављање грађевинских скела на 

деловима површине јавне намене, при чему тако 
депонован грађевински материјал не сме да омета 
нормално функционисање саобраћаја.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ 
ПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА ПРИВРЕМЕНИХ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ПОКРЕТНИХ ОБЈЕ-
КАТА И УРЕЂАЈА 

Члан 66.
ЈП “Дирекција” је дужна да води евиденцију 

о закљученим уговорима о закупу дела површине 
јавне намене ради постављања привремених 
монтажних објеката, покретних објеката и уређаја 
да се преко овлашћених радника стара о њиховом 
спровођењу.

ЈП “Дирекција” је у обавези да надлежном 
секретаријату ради евиденције достави закључене 
уговоре о закупу дела површине јавне намене за 
постављање летње баште.

ЈКП „Хигијена“ је у обавези да надлежном 
секретаријату ради евиденције достави закључене 
уговоре о закупу дела површине јавне намене 
за постављање летњих башти на местима за 
паркирање.

Уколико уговор о закупу дела површине јавне 
намене истекне, а закупац у прописаном року не 
уклони објекат из става 1. и става 3. овог члана, 
ЈП “Дирекција”, односно ЈКП “Хигијена” је дужна 
да о томе обавести Градску управу Секретаријат за 
инспекцијске послове.

Члан 67.
Закупац дела површине јавне намене, односно 

корисник објекта или уређаја је дужан да објекат 
или уређај постави, односно отпочне са обављањем 
делатности у року који не може бити дужи од 90 
дана од дана прибављања одобрења.

Лице из става 1. не може отпочети са 
обављањем делатности без одобрења надлежног 
секретаријата.

Члан 68.
Закупац дела површине јавне намене, односно 

корисник објекта или уређаја, дужан је да обавља 
делатност која је одобрена, односно да објекте и 
уређаје користи на начин прописан овом одлуком, 
одобрењем надлежног секретаријата, као и да те 
објекте, уређаје и просторе који су у функцији 
њиховог коришћења одржава тако да буду уредни 
и у исправном стању.

Лице из става 1. овог члана је дужно да поред 
објекта или уређаја постави корпу за смеће, чији 
је изглед и габарит дефинисан Правилником и 
Планом.

Право закупа дела површине јавне намене 
закупац не може пренети на друго лице.

Члан 69.
Закупац, односно корисник објекта или уређаја 

је дужан да објекте и уређаје уклони са површине 
јавне намене у року од 8 дана по истеку времена 
одређеном уговором о закупу или одобрењем, као 
и у другим случајевима утврђеним овом одлуком.
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VII НАДЗОР

Члан 70.
Инспекцијски надзор врши комунална и 

грађевинска инспекција. Комунално-полицијске 
послове обавља комунална полиција у складу са 
законом утврђеним овлашћењима.

У вршењу инспекцијског надзора комунални 
и грађевински инспектор овлашћен је да решењем 
нареди закупцу дела површине јавне намене, 
односно кориснику објекта или уређаја, уклањање 
истих:

- када је објекат или уређај постављен без 
одобрења.

- када је објекат или уређај постављен 
или се користи супротно условима одређеним 
одобрењем.

- када је објекат или уређај постављен на 
место које није одређено Правилником, односно 
Планом.

- када се промени неки од услова утврђених 
Правилником, односно Планом а лице из става 1. 
овог члана се не прилагоди у складу са измењеним 
условима у остављеном року.

- када постављени објекат, односно уређај 
користи неовлашћено лице.

- када закупац дела површине јавне намене не 
почне да користи објекат или уређај у року од 90 
дана од дана издавања одобрења за постављење 
привременог објекта.

- када се привремени објекат не користи дуже 
од 30 дана без оправданих разлога.

- када је то неопходно због измене режима 
саобраћаја.

- када је то неопходно ради реализације радова 
на реконструкцији, одржавању или постављању 
комуналних објеката, као и из других оправданих 
разлога.

Решењем инспектора наређује се уклањање 
објекта или уређаја и у случају раскида уговора о 
закупу.

Уколико у року одређеном у решењу из става 1. 
овог члана, закупац, односно корисник објекта или 
уређаја не уклони исти са површине јавне намене, 
уклањање ће се извршити принудним путем о 
трошку закупца из средстава депозита у року од 30 
дана од дана добијања закључка којим се дозвољава 
извршење решења надлежне инспекције.

Уколико власник, односно корисник објекта 
или уређаја постављеног без одобрења исти 
не уклони са површине јавне намене, у року 
одређеном решењем надлежног инспектора, 
уклањање ће се извршити принудним путем о 
трошку власника, односно корисника објекта 
или уређаја, у року од 30 дана од дана доношења 
закључка, којим се дозвољава извршење решења 
надлежне инспекције.

 
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 71.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако:

 1. на делу површине јавне намене постави 
привремени монтажни објекат, покретни објекат и 

уређај без одобрења, односно пријаве 
 2. користи монтажни објекат, покретни 

објекат и уређај без одобрења, односно пријаве.
 3. не уклони монтажни објекат, покретни 

објекат и уређај са површине јавне намене у 
времену кад не обавља делатност, истеком рока 
важности уговора о закупу дела јавне површине и 
не поступи по решењу надлежне инспекције. 

 4. уколико не отпочне да обавља делатност 
у остављеном року.

 5. уколико закупац не обавља делатност која 
је одобрена, односно монтажни објекат и уређај не 
користи на начин прописан овом одлуком.

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
75.000,00 динара казниће се одговорно лице у 
правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се  предузетника за 
прекршај из става 1. овог члана.

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
75.000,00 динара казниће се  физичко лице за 
прекршај из става 1. овог члана.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 72.
Правилник о општим условима за постављање 

привремених монтажних објеката на јавним 
површинама   и План о техничким условима за 
привремено постављање покретних објеката и 
уређаја на јавним површинама  донеће Градско 
веће града Панчева на предлог  ЈП „Дирекција“, 
ЈКП “Хигијена”  и надлежног секретаријат  у року 
од 180 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 73.
Решавање поднетих захтева за издавање 

одобрења који нису решени до дана ступања 
на снагу ове одлуке наставиће се по одредбама 
одлуке која је важила до дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 74.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о привременом постављању 
монтажних и покретних објеката на јавним 
површинама (“Службени лист града Панчева” број 
19/10-пречишћен текст, 23/10 и 25/10).

Члан 75.
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-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 4. и члана 13. Закона о 
комуналним делатностима («Службени гласник 
РС» бр. 16/97 и 42/98), на основу члана 20. Закона 
о управљању отпадом ( „Службени гласник РС 
„ бр. 36/09) , члана 20. став 1. тачка 5. члана 32. 
став 1. тачка 6. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”бр. 129/07), чланова 4. и 
35 . Закона о прекршајима            ( «Службени глас-
ник РС» бр. 101/05, 116/08 и 111/09) и чланова 39. 
и 99. ст. 1 Статута града Панчево («Службени лист 
града Панчева» број 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници  одржаној 26. октобра 2011. 
године, донела је

О Д Л У К У
о одржавању чистоће и управљању отпадом

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин 

организовања послова у комуналној делатности 
одржавања чистоће и управљања отпадом на 
територији града Панчева, као и услови пружања и 
коришћења ове комуналне услуге, а нарочито :

-услови за одржавање чистоће, којима се 
обезбеђује потребан обим, врста и квалитет 
услуге, 

- права и обавезе Јавно комуналног предузећа 
или другог правног лица и права и обавезе 
корисника услуге;

-начин обезбеђивања континуитета у 
одржавању чистоће и управљања отпадом ;

-начин пружања услуга одржавања чистоће у 
случају наступања ванредних околности;

-одржавање депоније у насељеним местима. 
Одржавање чистоће и управљање отпадом је 

комунална делатност од општег интереса.

Члан 2.
Поједини изрази, употребљени у овој одлуци 

имају следеће значење:

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ је делатност  
производње и испоруке комуналних производа и 
пружање комуналних услуга, које су незаменљив 
услов живота и рада грађана и других субјеката на 
одређеном  подручју.

КОРИСНИК КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ је 
свако физичко или правно лице које је власник 
или закупац стамбеног простора , пословног 
објекта односно пословног простора и инвеститор 
грађевински радова ( у даљем тексту : инвеститор)  .

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ јесте простор 
одређен планским документом за уређење или 
изградњу јавних објеката или јавних површина 
за које се утврђује општи интерес у складу са 
посебним законом (улице, тргови, паркови и др. ) , а 
доступна је за коришћење свим грађанима, правним 
и физичким лицима на територији града Панчева.

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР подразумева 

затворени, отворени, ограђени или на други 
начин обележени простор који служи за обављање 
пословне делатности.

Под пословним простором у смислу ове одлуке 
не сматрају се уређени спортски терени и школска 
дворишта.

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ подразумева пословне 
објекте који су изграђени и служе за обављање 
пословне делатности.

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ подразумева стамбене 
јединице и помоћне објекте који су изграђени за 
потребе становање.

ПОСУДЕ ЗА  ОТПАД су посуде за сакупљање 
и одлагање отпада које могу бити у облику 
контејнера, канти за отпад,  корпи за отпад и 
пластичних врећа.

КОНТЕЈНЕР је посуда за отпад типског 
изгледа запремине 1.1 м3 и 5,0 м3 отвореног, 
полузатвореног и затвореног типа који служи за 
сакупљање и одлагање кућног отпада.

КАНТА ЗА ОТПАД је метална или пластична 
посуда за отпад  типског изгледа, запремине од 0,08 
до 0,12 м3, лако покретљива, и служи за сакупљање 
и одлагање кућног отпада.

КОРПА ЗА ОТПАД је метална или пластична 
посуда за отпад , постављена на јавним површинама, 
запремине од 0,02 до 0,05 м3, а служи за сакупљање 
и одлагање ситног кућног отпада.

КОМУНАЛНИ ОТПАД јесте отпад из 
домаћинстава ( кућни отпад), као и други отпад   
који је због своје природе или састава сличан 
отпаду из домаћинстава.

КАБАСТИМ ОТПАДОМ сматрају се сви 
кабасти предмети (стари намештај, баштенски 
отпад  и грађевински отпад и отпад од рушења)  
који се налазе у стамбеним објектима, пословним 
објектима и пословним просторима.

ОСТАЛИ ОТПАД сматра се пепео који настаје 
у стамбеним и пословним објектима, као и угљена 
прашина и струготине од дрвета која настаје 
приликом транспорта, истовара и обраде огревног 
материјала.

ОПАСАН ОТПАД јесте отпад који по свом 
пореклу, саставу или концентрацији опасних 
материја може проузроковати опасност по животну 
средину и здравље људи и има најмање једну од 
опасних карактеристика утврђену посебним 
прописима, укључујући и амбалажу у којој је 
опасан отпад био или јесте упакован.

ЗАПАЉИВЕ МАТЕРИЈЕ су оне материје 
које под нормалним условима могу да се запале и 
након тога наставе да самостално горе све до свог 
потпуног сагоревања. 

Члан 3
Под одржавањем чистоће у смислу ове Одлуке 

сматра се: 
-чишћење и прање површине јавне намене,
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-сакупљање, уклањање, одвожење и одлагање 
комуналног отпада односно инертног и 

  неопасног отпада на својој територији,
-одржавање депоније комуналног отпада.
Под управљањем отпадом у смислу ове Одлуке, 

сматра се :
-селекција отпада,
-прикупљање података о саставу и количини 

комуналног отпада.
Под одржавањем депоније, у смислу ове 

одлуке, сматра се опремање депонија за безбедно 
одлагање  комуналног отпада. 

Комунални отпад се пре одлагања третира у 
складу са Законом о управљању отпадом и другим 
важећим прописима.

Члан 4.
Површине јавне намене, у смислу ове Одлуке 

су: 
1.улице (коловози и тротоари), тргови, 

слободни простори испред и између стамбених, 
стамбено-пословних и пословних зграда са паркинг 
просторима, путевима, стазе и пролази у насељу, 
надвожњаци, јавна степеништа и мостови, 

2.јавни WС, јавна купалишта и плаже, 
изграђене речне обале,

3.јавна паркиралишта,
4.гробља,
5.пијаце,
6.аутобуске станице, стајалишта и перони, 
7.железничке станице, железнички колосеци и 

перони,
8.спортско рекреативни терени и објекти на 

њима (стадиони, игралишта, стрелишта, базени и    
   сл.) које се користе без накнаде,
9.објекти за водоснабдевање и канализацију 

(јавне чесме, јавни бунари, фонтане),
10.отворени кишни канали и пропусти на 

њима,
11.паркови, скверови и зелене површине у 

стамбеним насељима и друге површине јавне 
    намене.

Члан 5.

Послове чишћења и прања површина јавне 
намене на  територији града Панчева из члана 4. 
тачке 1. и 2.  ове  одлуке обављају Јавно комунална 
предузећа која су основана за обављање те 
делатности.

За послове чишћења и прања површина јавне 
намене из члана 4. тачке 3. до 11., одговорни су 
непосредни корисници тих површина односно 
правна и физичка лица којима су те површине 
поверене на управљање, коришћење и одржавање.

Послове одржавања депонија обавља Јавно 
комунално предузеће којем је поверено обављање 
ове делатности.  

Послови сакупљања, уклањања, одвожење 
и одлагања комуналног отпада на територији 
насељеног места Панчево, врши Јавно комунално 
предузеће «Хигијена» Панчево, ( у даљем тексту : 
Јавно комунално предузеће ) . 

У осталим насељеним местима града Панчева, 
делатност сакупљања, уклањања, транспорта и 
одлагања комуналног отпада врше Јавно комунална 

предузећа којима је поверена та делатност.

I I САКУПЉАЊЕ, УКЛАЊАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ 
И ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Члан 6.
Сакупљање, уклањање, одвожење и одлагања 

кућног отпад, као и чишћење површина јавне 
намене, обавља  се према Годишњем програму који 
доноси јавно комунално предузеће уз сагласност 
надлежног органа оснивача. 

Програм из претходног става садржи врсту, 
обим и динамику послова. 

Члан 7.
Уклањање и уништавање запаљивих и опасних 

материја по живот и здравље људи врши се у складу 
са посебним прописима. 

Забрањено је материје из претходног става, 
бацати у посуде за отпад  .

Пепео који настаје у стамбеним и пословним 
објектима се у охлађеном стању сакупља у 
пластичним џаковима који се затворени (завезани 
на врху), смештају поред кућних канти и контејнера 
и одвозе према распореду јавно комуналног 
предузећа. 

Члан 8.
Кућни отпад износи се у контејнере, канте за 

отпад или у пластичним кесама.
Пластичне кесе са кућним отпадом остављају 

се завезане на месту и у време  које је одређено 
планом Јавно комуналног предузећа.

У зградама које имају изграђене посебне канале 
за кућни отпад   и просторије за контејнере, отпад 
се до превоза, држи на начин који је прилагођен 
тим уређајима и техничком процесу рада Јавно 
комуналног предузећа, а о исправности уређаја и 
чистоћи, стара се скупштина станара зграде.  

Контејнери се постављају изван јавних 
саобраћајних површина. 

Изузетно, контејнери се могу постављати 
на површине намењене пешачком саобраћају 
и паркирању моторних возила уколико нема 
могућности да се поставе на друго место. У том 
случају, место за постављање контејнера и начин 
њиховог обележавања одређује организациона 
јединица Градске управе града Панчева надлежна 
за послове саобраћаја.

Посуде за отпад су типизиране, односно морају 
бити такве да онемогућују расипање отпада, 
ширење непријатних мириса, као и да се могу 
опрати и дезинфиковати.

Број, врсту и димензије посуда за отпад, 
одређује Јавно комунално предузеће којем су 
поверени послови сакупљања отпада, у зависности 
од квадратуре стамбеног и пословног објекта 
односно пословног простора и броја корисника 
услуга.

Члан 9.
Превоз кабастог отпада врши се најмање два 

пута годишње, без накнаде, а према распореду 
одвожења који утврди Јавно комунално предузеће 
и које се објављује преко средстава информисања.
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У случају ванредног превоза кабастог отпада, 
Јавно комунално предузеће наплатиће услугу 
у складу са важећим актом предузећа којим су 
одређене цене за ванредне комуналне услуге.

Превоз кабастог отпада врши се на начин  
који онемогућава његово расипање или у посебно 
обележеним контејнерима  који су постављени на 
посебно одређеним местима.

Члан 10.
У индивидуалним стамбеним зградама, и 

стамбеним односно пословним објектима са 
највише три стана односно пословна локала – 
простора, кућни отпад се до одношења држи у 
кантама за отпад или у пластичним кесама за 
отпад.

Корисници комуналне услуге за наведене 
објекте из претходног става дужни су да поднесу 
пријаву јавно комуналном предузећу ради 
одношења отпада, и да о свом трошку обезбеде 
довољан број одговарајућих канти за отпад или 
кеса, као и да канте за отпад односно кесе , износе 
на место које одреди јавно комунално предузеће. 

Уколико корисници услуге из претходних 
ставова не обезбеде довољан број одговарајућих 
канти за отпад или кеса за отпад , исте може 
обезбедити јавно комунално предузеће о њиховом 
трошку, према налогу комуналне инспекције .

Члан 11. 
Кућни отпад се из стамбених односно 

пословних  објеката који имају више од три 
стамбених, односно пословних јединица, до 
одношења држи у контејнерима .

Контејнере за новоизграђене објекте односно 
привремене објекте (мањи монтажни објекти, 
киосци, тезге и сл.) као и приликом реконструкција и 
адаптација и других грађевинских радова, набавља 
инвеститор односно власник објекта у броју који 
одреди јавно комунално предузеће. Инвеститор 
односно власник објекта је у обавези да достави 
потврду о извршеној набавци контејнера,  у писаној 
форми,  јавно комуналном предузећу. 

У вршењу техничког прегледа мора да учествује 
лице кога одреди Јавно комунално предузеће, а 
које сачињава и доставља извештај о испуњености 
услова органу надлежном за издавање грађевинске 
дозволе.

Орган надлежан за издавање грађевинске 
дозволе не може издати употребну дозволу без 
извештаја о испуњености услова из претходног 
става.

Члан 12.
Посуде за отпад се постављају на местима 

предвиђеним Планом који доноси Управни одбор 
Јавно комуналног предузећа уз сагласност Градског 
већа града Панчева. 

Посуде за отпад ( контејнери ) не могу се 
померати са места која су одређена Планом из 
претходног става.

Члан 13.
У посуде за отпад није дозвољено ломити, 

палити и на други начин уништавати, као и бацати 

жар, сипати воду и другу течност  и бацати отпатке 
који не спадају у кућни отпад.

Није дозвољено кућни отпад  бацати ван посуда 
за отпад.

Лице које поступи супротно одредбама овог 
члана и на тај начин оштети или уништи посуду 
за отпад, дужно је да Јавно комуналном предузећу 
у чијем је власништву посуда за отпад, надокнади 
причињену штету .

Члан 14.
При одношењу кућног отпада и другог отпада, 

Јавно комунално предузеће дужно је да обезбеди да 
се отпад не расипа, да се не подиже прашина, да се 
не ствара бука, као и да се не прљају и не оштећују 
површине одређене за држање контејнера и других 
посуда за отпад, као и површине преко којих се 
отпад износи.

После пражњења, контејнери и друге посуде за 
отпад  морају се вратити на предвиђено место и по 
потреби опрати и дезинфиковати.

Јавно комунало предузеће је дужно да обезбеди 
стално чишћење површине око контејнера, његово 
прање и  одржавање у хигијенском стању.

Члан 15.
У деловима града у којима је возилима Јавно 

комуналног предузећа потпуно онемогућен прилаз, 
корисници услуге су дужни да посуде за отпад 
износе на место где је тај прилаз доступан.

Место из претходног става одређује Јавно 
комунално предузеће, о чему обавештава 
комуналну инспекцију и кориснике услуга путем 
месне заједнице. 

I I I ДЕПОНИЈА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Члан 16.
Кућни отпад и отпад са површина јавне намене 

превози се специјалним возилима и одлаже  на 
посебно уређену локацију за ту намену – депонију 
комуналног отпада.

Комунални отпад које је већ измешан са 
опасним отпадом, раздваја се ако је то економски 
исплативо, у противном се тај отпад сматра 
опасним.

Не може се  мешати опасни отпад са 
комуналним отпадом. 

Физичка и правна лица могу превозити о свом 
трошку и уз накнаду депоновати на одговарајућу 
депонију: кабасти, баштенски, грађевински и отпад 
од рушења и остали отпад који се више не може 
третирати пре одлагања односно који је нешкодљив 
по људско здравље и животну средину.

Забрањено је отпад истоварати и остављати 
ван депоније односно ван места предвиђених за 
одлагање отпада у зависности од врсте.

Члан 17.
Јавно комунално предузеће обавља делатности 

из члана 3. ове одлуке у складу са посебним 
прописима о прикупљању и коришћењу корисних 
компоненти отпада. 

Физичким и правним лицима није дозвољено 
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да самовољно празне наменске посуде за отпад  
предвиђене за селективно сакупљање отпада. 

IV СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА И РЕЦИКЛАЖА

Члан 18.
На територији града Панчева, врши се 

организовано сакупљање, превоз и примарна 
обрада разврстаног комуналног отпада и одлагање 
комуналног отпада након издвајања секундарних 
сировина. 

Сви корисници услуга сакупљања, уклањања, 
транспорта и одлагања отпада су дужни да учествују 
у организованом систему селекције кућног отпада 
у складу са Планом и програмом селекције и 
рециклаже отпада Јавног комуналног предузећа 
или правног лица који обавља  тај посао.

Члан 19.
Селекција кућног отпада представља одвајање 

кућног отпада према категоријама секундарних 
сировина (папир, картон, стакло, ПЕТ амбалажа, 
пластика, алуминијум, метални отпад, органски 
отпад и остали отпад) и његово одлагање у посебне 
посуде за отпад које су наменски постављене за 
одређену категорију отпада.

Селекција кућног отпада се врши као примарна 
и као секундарна.

Примарна селекција кућног отпада представља 
одвајање кућног отпада на месту његовог настајања 
и његово одлагање у наменске посуде за отпад.

Услове за примарну селекцију обезбеђује 
Јавно комунално предузеће са грађанима, у складу 
са техничким могућностима у систему сакупљања, 
сепарације и обраде, претовара, превоза и одлагања 
отпада.

Секундарна селекција кућног отпада 
подразумева издвајање посебних категорија отпада 
из неселектованог отпада .

Селектовани отпад превози се, на начин и под 
условима који одговарају појединим категоријама 
отпада, до места на којима ће се рециклирати, 
депоновати или паковати за даљу продају.

Селектовани отпад се одлаже на местима 
предвиђеним за одређене категорије отпада у 
зависности од тога да ли се оно рециклира, пакује 
за даљу продају или се одлаже на депонију.

Збрињавање селектованог отпада врши се на 
начин и под условима предвиђеним законом.

Члан 20.
Планом и програмом селекције и рециклаже 

отпада детаљно се утврђују технички и економски 
аспекти спровођења селекције и рециклаже 
комуналног отпада.

Технички аспект спровођења селекције и 
рециклаже кућног отпада подразумева детаљно 
утврђивање:

-начина спровођења едукације корисника 
услуга селекције и рециклаже кућног отпада

-начина обезбеђивања услова за селекцију на 
месту настанка,

-локација за постављање посуда за прикупљање 
селектованог отпада,

-типа, врсте и броја посуда у зависности од 

посебних категорија селектованог отпада које ће 
се прикупљати на одређеним локацијама,

-начина, праћења и евидентирања отпада по 
врстама и количинама отпада који се упућује у 
процес рециклаже

-начина, динамике и времена дистрибуције 
селектованог отпада према категорији селектова-
ног кућног отпада као и према врсти корисника 
услуга (станови, куће, привреда ...),

-начина збрињавања отпада до тренутка 
отпремања,

-начина рециклаже – поступка производње 
полупроизвода односно производа рециклирањем 
секундарних сировина прикупљених селекцијом 
кућног отпада,

-других неопходних радњи у спровођењу 
селекције и рециклаже кућног отпада.

Економски аспект спровођења селекције и 
рециклаже кућног отпада подразумева детељно 
утврђивање:

-натуралних показатеља количина селектованог 
отпада за рециклажу, даљу продају или трајно 

  депоновање,
-натуралних показатеља ефекта рециклаже,
-утврђивање трошкова, прихода и економског 

ефекта спроводјења селекције и рециклаже кућног 
отпада,

-откупних и продајних цена секундарних 
сировина, рециклираних полупроизвода и 
производа,

-врсту, висину и начин примене бенефиција за 
све кориснике услуга селекције и рециклаже ку-
ћног отпада.

Члан 21.
Посуде за прикупљање селектованог 

отпада морају бити јасно и видно обележене 
идентификационим симболима у зависности од 
категорије селектованог кућног отпада које се у 
њих одлаже.

Посуде из претходног става морају по величини, 
облику и врсти материјала од ког су направљене, 
одговарати структури селектованог отпада које 
се у њих одлаже у циљу спречавања: ширења 
непријатних мириса, расипања прикупљеног 
отпада, могућности изазивања пожара, загађења 
човекове околине и сл.

Места за постављање посуда за прикупљање 
селектованог отпада морају бити јасно обележена 
и грађевинско технички опремљена.

Члан 22.
Послове организованог спровођења селекције 

и примарне прераде кућног отпада врши Јавно 
комунално предузеће “Хигијена” Панчево. 

Оснивач може послове или поједине сегменте 
послова из става 1. овог члана поверити другом 
правном лицу или предузетнику у складу са 
законом.

VI ЧИШЋЕЊЕ  ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ

Члан 23.

Чишћење и прање површина јавне намене, 
уклањање отпада из посуда са ових површина, као 
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и другог отпада, врши се у  складу са Годишњим 
програмом из члана 6. ове Одлуке.

Члан 24.
На површинама јавне намене мора се поставити 

довољан број посуда за отпад.
На површинама јавне намене из члана 4. тачка 

1. до 3. ове Одлуке, на подручју насељеног места 
Панчево,  посуде  за отпад поставља надлежно 
јавно комунално предузеће “Хигијена” Панчево.

На површинама јавне намене из члана 4. тачке 
од 4. до 11. ове Одлуке, на подручју насељеног 
места Панчево, посуде за отпад постављају 
надлежна Јавна комунална предузећа, којима је 
поверено управљање овим површинама.

На површинама јавне намене на подручју 
осталих насељених места града Панчева, посуде 
за отпад постављају надлежна Јавно комунална 
предузећа.

Члан 25.
Запремине посуда за отпад су наведене у члану 

2. став 1. тачке 8,9 и 10. ове Одлуке.
Посуде за отпад морају бити тако подешене 

и постављене да се могу лако празнити, прати и 
одржавати. 

VI  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА 
УСЛУГА

Члан 26.
У циљу заштите чистоће на  површинама јавне 

намене није дозвољено:
-бацати хартију и други отпад ван уличних 

корпи за отпад или других посуда за отпад и на  
други начин стварати нечистоћу на површинама 
јавне намене,

-оштећивати посуде за отпад и корпе за отпад,
-прати моторна и друга возила, као и  вршити 

сервисирање моторних возила на реци Тамиш 
и другим водотоковима, јавним чесмама и на 
површинама јавне намене,

-остављати отпад на површинама јавне намене 
од тестерисања и цепања дрва и  разбијања угља,

-бацати старе ствари, хартије и друге отпатке 
у отворене канале, пропусте и на решеткама 
сливника,

-затрпавати отворене канале и пропусте,
-одлагати грађевински и други материјал 

(угаљ, дрво, песак, шљунак, креч, шљака, пепео, 
шут и сл.) у отвореним каналима и пропустима,

-остављати пољопривредне и друге машине, 
алатке, камп приколице, чамце и друге ствари,

-растурати рекламне листиће, објаве и сличне 
написе без одобрења,

-ограђивати локацију на којој се налазе посуде 
за отпад, стубовима, оградом и сл. без одобрења 
органа надлежног за грађевинске дозволе,

-бацати у посуде за прикупљање селектованог 
отпада неодговарајући отпад спаљивати и 
уништавати, закопавати или на други начин 
уништавати комунални отпад

-бацати у посуде за отпад, отпад који је штетан 
по људско здравље , као и лако запаљив отпад

- физичким и правним лицама да самовољно 
празне наменске посуде за отпад 

-вршити друге радње којима се површине 
јавне намене користе ненаменски и на њима ствара 
нечистоћа

Члан 27.
Корисници комуналне услуге дужни су да 

користе услугу Јавно комуналног предузећа.
Корисници комуналне услуге дужни су да 

непосредно или преко скупштине станара зграде, 
месних заједница и других облика удруживања 
доприносе одржавању чистоће и сталном 
унапређивању услова за обављање комуналне 
услуге у погледу квалитета, ефикасности и других 
услова и непосредно су одговорни за очување 
комуналних објеката и чистоће на површинама 
јавне намене.

Корисници комуналне услуге дужни су да 
своју месечну обавезу уплате у року који је наведен 
на рачуну.  Уколико обавеза не буде измирена у 
наведеном року, обрачунава се затезна камата у 
складу са Законом. 

Члан 28.
У случају да закупац не плаћа услугу изношења 

кућног отпада, власник стамбеног објекта или 
пословног објекта односно простора је одговоран.

Члан 29.
Физичка лица као корисници услуга су у обавези 

да пријаве Јавно комуналном предузећу површину, 
као и сваку промену коришћења стамбеног или 
пословног објекта односно простора (купопродаја, 
наслеђивање, поклон, закуп и др. ). 

Правна лица односно предузетници као 
корисници услуге су у обавези да пријаве почетак 
обављања делатности, површину пословног 
објекта односно простора,  промену делатности , 
као и привремени или трајни престанак обављања 
делатности (упис, брисање, привремена одјава у 
Агенцији за привредне регистре и сл.).

Посебна права, обавезе и одговорности 
инвеститора на градилишту

Члан 30.
О чистоћи на градилиштима дужни су да се 

старају инвеститори .
Пре почетка извођења радова, инвеститор је 

дужан да пријави Јавно комуналном предузећу 
почетак радова, градилиште огради, а по окончању 
радова , уклони ограду и очисти терен, у року од 8 
дана.

Инвеститор је дужан да уз пријаву из 
претходног става, достави Јавно комуналном 
предузећу доказ о уплати накнаде за сакупљања, 
уклањање, транспорт и одлагање кућног отпада. 

Висина ове накнаде, одредиће се посебним 
актом Управног одбора Јавно комуналног 
предузећа. 

Члан 31.
У току извођења грађевинских радова, 

инвеститор је дужан да:
-свакодневно чисти површину јавне намене 

испред и око градилишта,
-за време рушења полива трошни материјал у 
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циљу спречавања подизања прашине, 
-олучњаке и решетке сливника у непосредној 

близини градилишта одржава у  чистом стању, како 
би се омогућило несметано отицање воде,

-води рачуна о томе да сва возила пре 
напуштања градилишта буду очишћена од блата и 
друге нечистоће,

-површине јавне намене, које оштети да доведе 
у исправно стање путем овлашћеног предузећа, и 
то одмах или најкасније у року од три дана од дана 
оштећења,

-обезбеди да се земља и други растресити 
материјал (песак, шљунак, креч и сл.) не растурају 
и да се држе у контејнерима, сандуцима или 
оградама,

-грађевински материјал депонује и обезбеди 
тако да се спречи његово растурање и разношење 
по површинама јавне намене ,

-да се по завршетку грађевинских радова, 
материјал уклони и однесе на локацију намењену за 
одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења

-није дозвољено одлагање грађевинског отпада 
насталог у току извођења грађевинских радова на 
површину јавне намене дуже од 24 часа. 

Под грађевинским радовима из претходног 
става подразумева се уклањање објеката, изградња, 
доградња, реконструкција и адаптација постојећих 
објеката, санација и инвестиционо одржавање, 
као и рашчишћавање постојећих објеката, као и 
рашчишћавање земљишта и уклањање материјала.

Инертни отпад, настао приликом извођења 
грађевинских радова, уклања се на локацију 
намењену за одлагање грађевинског отпада и 
отпада од рушења.  

Члан 32.
Приликом орезивања и кресања дрвећа, 

украсног шибља, уклањања дрвећа, кошења 
травњака, поправке путева и обављања других 
радова на површинама јавне намене, правно 
или физичко лице, које изводило ове радове, или 
предузетник, је дужно да сав материјал и отпад 
уклони одмах, а након обављеног посла исту 
површину јавне намене очисти .

VII  ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Члан 33.
Организатор јавне манифестације има 

обавезу да најмање 3 дана пре одржавања јавне 
манифестације о томе обавести Јавно комунално 
предузеће са којим ће склопити уговор о 
уређењу простора на коме ће се одржавати јавна 
манифестација.

Јавно комунално предузеће је у обавези да на 
дан одржавања најављене јавне манифестације 
постави довољан број одговарајућих посуда за 
отпад у близини места где ће се одржати јавна 
манифестација .

Организатори јавне манифестације за пружену 
услугу уређења простора пре и после одржавања 
манифестација, као и за превоз и одлагање отпада 
са места одржавања јавне манифестације мора 
платити накнаду Јавно комуналном предузећу 
на име трошкова, на начин који ће се уредити 

међусобним уговором.
Организатор јавних манифестација је дужан 

да након одржане манифестације остави чисту 
површину јавне намене односно настали отпад 
одложи у посуде за отпад.

VIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ КОМУ-
НАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 34.
Јавно комунално предузеће је дужно да 

организује свој рад и пословање на начин којим се 
обезбеђује :

-трајност, односно континуитет у обављању 
комуналне делатности,

-обим и врста комуналне услуге којом се 
постиже потребан ниво у задовољењу потреба  
корисника,

-одговарајући квалитет комуналне услуге,
-развој и унапређивање квалитета комуналних 

услуга, као и унапређивање организације рада, 
-ефикасности и других услова пружања услуга,ред 
првенства у пружању комуналних услуга у случају 
више силе у складу са одредбама ове  одлуке,

-мере заштите комуналних објеката и уређаја,
-стална функционална способност комуналних 

објеката.
-Јавно комунално предузеће има право да од 

корисника услуга наплати накнаду за извршену 
услугу и у ситуацијама када корисници услуге 
не располажу одговарајућим посудама за   отпад,  
и када је онемогућен прилаз посудама за отпад 
комуналном возилу, а за то није одговорно јавно 
комунално предузеће,  

-дистрибуцију расположивих контејнера, 
ремонт дотрајалих,  прање и дезинфекцију,

-уређење и одржавање депоније комуналног 
отпада,

-постављање посуда за селективно одвајање 
отпада и да из комуналног отпада издваја корисне 
компоненте – секундарне сировине

Члан 35.
Јавно комунално предузеће је дужно да у 

континуитету пружа комуналне услуге.
Ако услед више силе или других непредвиђених 

околности дође до поремећаја или прекида у 
пружању комуналних услуга, Јавно комунално 
предузеће је обавезно да одмах предузме мере на 
отклањању узрока поремећаја односно прекида 
или на други начин обезбеди пружање комуналних 
услуга.

Члан 36.
Ако дође до поремећаја или прекида у пружању 

комуналних услуга услед више силе или других 
разлога који се нису могли предвидети односно 
спречити, морају се без одлагања предузети мере 
на отклањању узрока поремећаја односно прекида, 
или на други начин обезбедити задовољавање 
потреба корисника. 

 Пружање комуналне услуге у овим случајевима 
врши се према следећем редоследу:

-пешачки прелази,
-стајалишта,
-тргови и
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-паркинг простори у складу са посебним актом 
Скупштине града Панчева.

На осталим површинама јавне намене, Јавно 
комунално предузеће ће обављати комуналну 
делатност према могућностима, све док виша сила 
траје.

Члан 37.
Кад услед више силе Јавно комунално 

предузеће није у могућности да свим корисницима 
пружи комуналну услугу, ова услуга вршиће се 
само одређеним корисницима, према следећем 
редоследу:

-болнице,
-здравствене станице,
-школе,
-дечије установе,

Осталим корисницима, Јавно комунално 
предузеће ће пружити комуналну услугу тек кад 
задовољи потребе корисника из става 1. овог члана, 
а према могућностима, све док виша сила траје.

Члан 38.
Поједине послове управљања отпадом Јавно 

комунално предузеће може поверити другом 
предузећу или предузетнику, под условом да 
надлежни орган оснивача да сагласност.

Послови из претходног става се могу поверити 
на основу претходно прикупљених понуда. Са 
најповољнијим понуђачем јавно комунално 
предузеће закључује уговор. 

IX НАЧИН ОБРАЧУНА КОМУНАЛНЕ 
УСЛУГЕ

Члан 39.
Управни одбор Јавно комуналног предузећа 

доноси акт о ценама, уз сагласност надлежног 
органа оснивача, за комуналну услугу сакупљања, 
уклањање, одвожења и одлагања кућног отпада, а на 
основу елемената за образовање цена комуналних 
услуга прописаних Законом о комуналним 
делатностима.

Члан 40.
Цена за сакупљање и одвожење кућног отпада 

из стамбених објеката утврђује се на основу м2 
површине. 

Цена за сакупљање и одвожења комуналног 
отпада из пословног објекта односно простора, 
утврђује се на основу м2 површине, градске зоне и 
врсте делатности.

Цена за одлагање и уклањање кућног отпада 
за стамбене и пословне објекте односно просторе, 
утврђује се на основу м2 површине.

Члан 41.
Површину стамбеног и  пословног објекта 

односно простора утврђује Јавно комунално 
предузеће. 

Корисник услуге је дужан да омогући 
утврђивање површине стамбеног и пословног 
објекта односно простора од стране јавно 

комуналног предузећа.
Површина стамбеног објекта и пословног 

објекта односно простора утврђује се из уговора о 
куповини, уговора о закупу, уговора о коришћењу 
односно уговора о откупу или на основу скице 
премера предметног објекта издатог од овлашћеног 
предузећа .

Површина се може одредити и на основу 
записника овлашћеног лица јавно комуналног 
предузећа у присуству корисника.  

У случају да се не може утврдити површина 
наведених објеката,  као и у случају да корисник 
услуге приговара на утврђену површину или 
одбија сарадњу, Jавно комунално предузеће ће 
поднети пријаву надлежној инспекцијској служби 
ради вођења даљег поступка у складу са Одлуком 
о комуналној инспекцији . 

Члан 42.
Кориснику комуналне услуге, који стамбени 

односно пословни објекат или простор привремено 
не користе, могу се на одређено време умањити 
рачуни односно могу се ослободити плаћања услуге 
у складу са Одлуком Jавно комуналног предузећа, 
уколико поднесу писмени захтев.

Члан 43.
Управни одбор јавно комуналног предузећа 

доноси акт о ценама за сакупљање, одвожење и 
одлагање кабастог отпада ,  о чему обавештава 
надлежни орган оснивача.

Члан 44.
Акт о ценама за услуге сакупљање,уклањање, 

одвожење и одлагање отпада из индустријске 
производње које је по својој природи или саставу 
сличан отпаду из домаћинства, доноси Управни 
одбор Jавно комуналног предузећа, а на основу 
елемената за образовање цена комуналних услуга 
прописаних Законом о комуналним делатностима, 
коју су корисници свих услуга дужни да плате.

Корисници услуге сакупљања, уклањања, 
одвожења и одлагања отпада из индустријске 
производње који није штетан по људско здравље 
и животну средину дужни су да предају Jавно 
комуналном предузећу  потврду о карактеризацији 
отпада који одлажу. 

Члан 45
Средства за обављање комуналне делатности 

чишћења и прања површина јавне намене 
обезбеђују се из буџета града према утврђеном 
програму за чишћење и прање површина јавне 
намене.

Уклањање дивљих депонија вршиће се по 
налогу комуналне инспекције, а у складу са актом 
о ценама који доноси Управни одбор предузећа.

X НАДЗОР

Члан 46.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

градска управа преко надлежних организационих 
јединица и то: за комуналне делатности, привреду 
и економски развој, послове саобраћаја.
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Послове инспекцијског надзора над 
извршавањем одредаба ове одлуке обавља 
Комунална инспекција.

Комунално полицијске послове при вршењу 
надзора над одржавањем комуналног реда обавља 
Комунална полиција града Панчева.

Ако приликом надзора, комунални инспектор 
односно комунални полицајац ,утврди да се 
предузеће или друго правно лице и грађани нису 
придржавали одредаба ове одлуке, констатоваће 
надјене неправилности и недостатке и наложити 
мере за њихово отклањање.

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 

динара казниће се за прекршај Јавно комунално 
предузеће ако:

1. не врши одношење отпада у складу са 
Годишњим програмом (члан 6. ),

2. не поступи у смислу члана 14.
3. не превози отпад специјалним возилима 

(члан 16.),
4. истовара или оставља отпад ван депоније 

комуналног отпада ( члан 16),
5. не уреди и не одржава депонију комуналног 

отпада, не врши прање и дезинфекцију возила и   
посуда за отпад у смислу члана 14 и 16.

6. не врши чишћење и прање површина 
јавне наменеу складу са Годишњим програмом и  
месечним планом (члан 23),

7. не постави довољан број посуда за отпад, не 
празни их и не одржава у смислу члана 24,

8. не организује рад и пословање у смислу 
члана 34. и

9. не поступа у складу са чланом 35, 36 и 37.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и одговорно лице у Јавно комуналном предузећу 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара.

Члан 48.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 

динара казниће се за прекршај Јавно комунално 
предузеће ако:

1.постави контејнере супротно одредби члана 
12,

2.не врши одвожење кабастог отпада у смислу 
члана 9,

3.не достави план одвожења кућног отпада у 
смислу члана 6,

4.врши спаљивање кућног отпада, лишћа, 
хартија и других отпадака на отвореним   површи-
нама (члан 26),

5.не обезбеђује услове за издвајање корисног 
отпада из кућног отпада у смислу члана 21,

6.не достави план чишћења и прања површина 
јавне намене у смислу члана 6,

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
и одговорно лице у Јавно комуналном предузећу 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара.

Члан 49.
Новчаном казном од од 50.000,00 до 1.000.000,00 

динара казниће се за прекршај предузеће или друго 

правно лице ако:
1. само уклања кућни отпад супротно члану 

27.,
2. поступи супротно одредбама из члана 26 
3. не држи кућни отпад у посудама за отпад  из 

члана 10 и 11..
4. не обезбеди довољан број посуда за отпад из 

члана 10. и 11,
5. пали отпад, баца жар, сипа воду и другу 

течност, као и баца отпад које не спадају у кућни 
отпад у посуде за отпад и баца кућни отпад ван 
посуда за отпад из члана 13 и 26,

6. не врши чишћење и прање површина јавне 
намене (члан 5 ст. 3),

7. не постави довољан број корпи за отпад, не 
празни их и не одржава у смислу члана 24. и 25.

8. не поступи у смислу члана 30, 31 и 32,
9. самовољно врши пражњење наменских 

посуда за отпад предвиђених за селективно 
сакупљање отпада у смислу члана 17.,

10. баца пепео који настаје у стамбеним и 
пословним објектима у посуде за отпад у смислу    
члана 7.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
и одговорно лице у предузећу или другом правном 
лицу новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се физичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара.

Члан 50.
Новчаном казном од од 50.000,00 до 1.000.000,00 

динара казниће се за прекршај предузеће или друго 
правно лице ако:

1. не износи посуде за отпад на места која су за 
то одређена у члану 10,

2. постави посуде за отпад без сагласности 
Јавно комуналног предузећа из члана 12,

3. не обавести Јавно комунално предузеће 
о извршеним променама у стамбеном објекту   
односно пословном објекту и простору у смислу 
члана 29.,

4. поступи супротно члану 15,
5. истовара и оставља отпад ван депонија из 

члана 16. став 6,
6. врши спаљивање кућног отпад, лишћа, 

хартија и других отпадака на отвореним 
површинама из члана 26,

7. не обавести Јавно комунално предузеће о 
одржавању јавне манифестације или митинга у  
смислу члана 33.,

8. ако не врши селекцију кућног отпада из 
члана 22,

9. ако у посуде за прикупљање селективног 
отпада убаци неодговарајући отпад из члана 26 
тачка 13.,

10. одлаже грађевински отпад настао у току 
извођења грађевинских радова на површину јавне 
намене дуже од 24 часа у смислу чл 31. став 1.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
и одговорно лице у предузећу или другом правном 
лицу новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
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динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се физичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара.

Члан 51.
За прекршај из члана 49. став 1. тачка 2, 6 и 12. 

и  члана 50. став 1. тачка 4. и 6. ове одлуке казниће 
се:

на лицу места правно лице новчаном казном од 
10.000,00 динара и предузетник новчаном казном 
од 10.000,00 динара.

За прекршај из претходног става казниће се 
на лицу места одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 2.500,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
на лицу места физичко лице новчаном казном од 
2.500,00 динара.

Казну из претходног става на лицу места 
наплаћује комунални инспектор, односно 
комунални полицајац.

XI I ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о одржавању чистоће («Службени 
лист општине Панчево» бр. 7/2003), 

Члан 53.
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-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

408.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи ( “Службени гласник РС”број 129/07 ), 
чланова 56, 147. и 148. Закона о социјалној заштити 
( “Службени гласник РС” број 24/11 ), члана 
6. Посебног колективног уговора за социјалну 
заштиту у Републици Србији ( “Службени гласник 
РС” број 22/02 ), Одлуке о примени Посебног 
колективног уговора, на послодавце који обављају 
делатност социјалне заштите ( “Службени гласник 
РС” број 110/06 ) и чланова 39. и 99. став 1. Статута 
града Манчева (“Службенн лист града Панчева” бр. 
8/08 и 4/09), Скупштина града Памчева, на седниии 
одржаној 26.10.    2011. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању распореда рада, почетка и 
завршетка радног времена у Центру за 
социјални рад ”Солидарност” Панчево

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се распоред рада, 

почетак и завршетак радног времена у Центру за 
социјални рад “Солидарност”Панчево.

Члан 2.
Радно време Центра за социјалпи рад 

“Солидарност”Панчево утврђује се у трајању од 
7,30 до 15 часова сваког радног дана.

Изузетно, услуге социјалне заштите које 
се пружају у виду неодложних интервенција 
ради осигурања безбедности у ситуацијама које 
угрожавају живот. здравље и развој корисника 
Центар за социјални рад “Солидарност”Панчево 
обезбеђује 24 сата дневно, као облик рада ван 
редовног радног времена, у складу са законом.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕЛУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   II-04-06-41/2011 
Панчево,  26.октобар 2011. године

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.

409.

На основу члана 13. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07) и 
члана 99. став 1. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 29. децембра 
2010. године, донела је

ОДЛУКУ 
о успостављању сарадње града Панчева, 
Република Србија, са градом Тарагона, 

Краљевина Шпанија

Члан1.
На основу заједнички изражене воље и интереса 

град Панчево, Република Србија, успоставља 
сарадњу са градом Тарагона, Краљевина Шпанија, 
у области културе, образовања, спорта, туризма, 
заштите животне средине, привредне сарадње, као 
и другим областима.

Члан 2.
Начин остваривања сарадње из претходног 

члана Одлуке регулисаће се Конститутивним актом 
о успостављању сарадње града Панчева, Република 
Србија и града Тарагона, Краљевина Шпанија.

Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник града Панчева 
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да потпише Конститутивни акт о успостављању 
сарадње града Панчева, Република Србија и града 
Тарагона, Краљевина Шпанија.

Члан 4.
Након потписивања Конститутивни акт о 

успостављању сарадње града Панчева, Република 
Србија и града Тарагона, Краљевина Шпанија, 
биће достављен Скупштини града Панчева ради 
информисања.

 
Члан 5.

Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђена 
су у Буџету града Панчева.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања 

сагласности од Владе Републике Србије и објавиће 
се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   II-04-06-42/2010 
Панчево,  29. децембар 2010. године

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.

410.
 
Скупштина града Панчева, на основу члана 

46. Закона о планирању и изградњи («Службени 
гласник РС» бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС и 
24/11), Плана детаљне регулације «GREEN FIELD 
1» еко-индустријска зона - јужно од «Петрохемије» 
Панчеву, донетог на седници Скупштине града 
Панчева дана 11.марта 2011,године чланова 32. 
и 66. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник 
РС» бр. 129/07) и чланова 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчева («Сл.лист града Панчева» бр. 8/08 и 
4/09) прибављено Мишљење Комисије за планове 
бр.V-сл./2011 од 14.октобра 2011.године на седници 
одржаној дана 26. октобра    2011. године, донела 
је

ОДЛУКУ
О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «GREEN FIELD 1» 

ЕКО-ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА -
јужно од «Петрохемије» У ПАНЧЕВУ

Члан 1.
У Одлуци о Изменама Плана детаљне регулације 

«GREEN FIELD 1» еко-индусгријска зона - јужно 
од «Петрохемије» - у Панчеву («Службени лист 
града Панчева» бр 7/11 мења се члан 3. и гласи: 
‘     ‘

« Граница обухвата Измена Плана детаљне 
регулације «GREEN FIELD 1» еко индустријска 
зона - јужно од «Петрохемије» - у Панчеву (у даљем 
тексту: Измене Плана) дефинисана је преломним-
граничним тачкама од ГФ13 до ГФ15 и Г20 до Г26, 

чије су координате дате у следећој табели:»

Број тачке У(m) Х(m)              
ГФ13 7 475 725,90 4 964 480,46    
ГФ14 7 475 483,97 4 964 324,59 
ГФ15=28 7 474 881,52 4 964 247,79
Г 20 7 474 377,35 4 964 048,34
Г21 7 474 239,50 4 964 621,25 
Г 22 7 474 845,10 4 964 676,47 
Г23 7 474 839,38 4 964 943,70
Г 24 7 474 968Ј,25 4 964 946,44
Г 25 7 475 136,45 4 965 060,26
Г 26 7 475 185,13 4 965 086,48

Члан 2.
Предлог Измене Плана са Извешгајем Комисије 

за планове, који је састаени део образложења 
Измене Плана, доставља се Скупштини града 
Панчева на доношење.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања 

у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   II-04-06-41/2011 
Панчево,  26.октобар 2011. године

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                     Тигран Киш, с.р.
 

411.

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. октобра 2011. године, донела 
је

ОДЛУКУ 
о изменама Одлуке о локалним комуналним 

таксама

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(“Службени лист града Панчева” бр. 23/2011-
пречишћен текст) у таксеној тарифи која је саставни 
део Одлуке, у Тарифном броју 1тачка 4., алинеја 
10. мења се и гласи:

- образовне установе које се не финансирају 
претежно из буџета, осим за претежну делатност 
регистровану под шифром П85.53 по Уредби 
о класификацији делатности („Сл.гласник РС” 
54/2010).
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Члан 2.
У Тарифном броју 5. тачка 7. износ “67 дин.” 

мења се и гласи “40 дин.”.

Члан 3.
Одредбе члана 1. и. 2. ове одлуке примењиваће 

се од 01.01.2012. године.

Члан 4.
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-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 

412.

На основу чланова 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС” број 41/09 и 53/10), члана 4. став 2. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС” број 
16/97 и 42/98), члана 1. став 1. тачка 5. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности („Сл. лист 
општине Панчево” број 3/00 и „Сл. лист града 
Панчева” број 22/09), чланова 32. и 66. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број 
129/07) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева („Сл. лист града Панчева” број 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
26. октобра 2011. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ 

САОБРАЋАЈА

Члан 1.
У Одлуци о уређењу саобраћаја („Сл. лист 

града Панчева” број 16/11) у члановима 2. став 1. 
тачка 3., 4., 5. став 1. и 29. став 1. речи: „зелена 
површина”, замењују се речима: „површинама 
јавне намене које нису предвиђене за паркирање 
возила” у одговарајућем падежу.

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-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

413.

На основу чланова 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС” број 41/09 и 53/10), чланова 4, 8. и 13. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС” број 
16/97 и 42/98) чланова 1. и 2. Одлуке о одређивању 
комуналних делатности („Сл. лист општине 
Панчево” број 3/00 и Сл лист града Панчева” број 
22/09), чланова 32. став 1. тачка 6. и 66. Закона о 
локалној самоуправи (“сл гласник РС” број 129/07) 
и чланова 39. тачка 6. и 99. став 1. Статута града 
Панчева („Сл. лист града Панчева” број 8/08 и 
4/09), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 26.10. 2011. године донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УРЕЂЕЊУ МИРУЈУЋЕГ САОБРАЋАЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.
У Одлуци о уређењу мирујућег саобраћаја на 

територији града Панчева („Сл. лист града Панчева” 
број 9/10), у члану 18. став 2. речи: „јавним зеленим 
површинама”, замењују се речима: „површинама 
јавне намене које нису предвиђене за паркирање 
возила”.

Члан 2.
У члану 31. после става 2. додаје се нови став 

3. који гласи:
„Лица која поседују важећа документа и доказе 

о инвалидитету издата од надлежних органа других 
локалних самоуправа на територији Републике 
Србије или од надлежних органа других држава, 
имају право да возила којима управљају или се 
налазе у њима, бесплатно паркирају на посебно 
обележеним местима за паркирање возила лица са 
инвалидитетом на подручју Града”.

Досадашњи ставови 3., 4. и 5. постају ставови 
4., 5. и 6.

Члан 3.
Члан 37. став 1. мења се и гласи:
„На паркинг месту за возила лица са 

инвалидитетом забрањено је паркирање возила 
која немају знак приступачности, односно не 
испуњавају услове прописане чланом 31. став 3. 
ове одлуке”.

Члан 4.
Члан 53. став 6. мења се и гласи:
„Корисник може услугу паркирања платити 

још и путем мобилне телефоније или може услугу 
паркирања платити накнадно по налогу за плаћање 
дневне паркинг карте, на начин и под условима 
прописаним чланом 58. ове одлуке”.

Члан 5.
У члану 54. став 4. иза речи: “дана” ставља се 

тачка, а повлака и речи:„-дневна карта” бришу се.

Члан 6.
Члан 58. мења се и гласи: „Кориснику паркинг 
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места који
1. не истакне паркинг карту на ветробранско 

стакло возила
2. користи паркинг карту која не одговара 

зони паркирања
3. прекорачи дозвољено време паркирања
4. у паркинг карту унесе нетачне податке о 

времену коришћења паркирања или на други начин 
доведе у заблуду контролора

5. не плати коришћење паркинг простора ни 
на један од поменутих начина издаје се налог за 
плаћање дневне карте.

Корисник из става 1. овог члана може до краја 
радног дана паркирати возило у свим зонама на 
територији Града, неограничено време”.

Члан 7.
Члан 59. мења се и гласи:
„У случајевима из члана 58. ове одлуке, плаћа 

се дневна паркинг карта у износу који одреди 
предузеће, уз претходну сагласност Градског 
већа”.

Члан 8.
У члановима 60., 61. и 62. реч: “доплатна”  

замењује се речју: „дневна” у одговарајућем 
падежу.

Члан 9.
После члана 78. додаје се члан 78а. који гласи:
„Члан 78а.
У вршењу комунално-полицијских послова, 

комунални полицајац присуством на месту 
одржавања комуналног реда спречава његово 
нарушавање.

Комунална полиција у оквиру послова из своје 
надлежности сарађује са предузећем, пружа помоћ 
овлашћеним контролорима предузећа у вршењу 
контроле паркирања, исправности коришћења 
јавних паркиралишта и контроли наплате 
коришћења паркинг простора.

Када комунални полицајац установи повреду 
комуналног реда прописаног овом одлуком, 
примењује овлашћења утврђена Законом о 
комуналној полицији и актима Града”.

Члан 10.
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-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

414.
 
На основу члана 9. Закона о социјалној заштити 

(“Службени гласник РС” број 24/11), и чланова 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 дана 26.10.  2011. 
године, донела је

О Д Л У К У
о измени Одлуке о социјалној заштити грађана 

града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити грађана града 

Панчева (“Службени лист града Панчева “ број 
24/11), у члану 52. став 1. речи „Предшколској 
установи „Дечја радост” Панчево (у даљем тексту: 
Предшколска установа) замењују се речима 
„Геронтолошком центру”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном листу града Панчева». 
а примењиваће се од 01. јануара 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

415.
 
На основу члана 10. Закона о штрајку 

(“Службени лист СРЈ” број 29/96, “Службени лист 
Србије и Црне Горе” број 1/03-др. закон и “ Службени 
гласник РС”број 101/05-др. закон ), члана 75. Закона 
о здравственој заштити (“Службени гласник РС” 
број 107/05 ), члана 137. 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 ), чланова 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” бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној   
26. октобра 2011. године, донела је

О Д Л У К У
о утврђивању минимума процеса рада за време 

штрајка у Дому здравља Панчево

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се минимум процеса 

рада за време штрајка у Дому здравља Панчево.

Члан 2.
На територији града Панчева минимум процеса 

рада за време штрајка за Дом здравља Панчево 
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одређује се на следећи начин:

Минимум процеса рада Организациона јединица Радно време
1 .Непрекидно и несметано обављање 
редовних вакцинација према 
утврђеним роковима

Служба за здравствену заштиту 
деце, Панчево, Милоша 
Обреновића 2

од 8-11 часова сваког радног дана, 
суботом и недељом

2.Спровођење хигијенско-
епидемиолошких мера за случај 
опасности избијања, односно за време 
трајања епидемије заразне болести

Све организационе јединице 
Дома здавља Панчево

према одредби члана 2. Одлуке о 
утврђивању недељног распореда 
рада, почетка и завршетка радног 
времена у Дому здравља Панчево 
(“Службени лист града Панчева” 
број 7/11)

 
З.Дијагностика хитних и акутних 
обољења, стања и повреда

Служба за лабораторијску 
дијагностику, Панчево, Милоша 
Обреновића 4 и Служба за 
рендген дијагностику, Панчево, 
Змај Јовина 10

од 7-10 часова и од 14-17 часова, 
сваког радног дана

4.Терапија пацијената са хитним 
и акутним обољењима, стањима и 
повредама

Служба за здравствену заштиту 
одраслих, Служба за здравствену 
заштиту деце, Служба за 
здравствену заштиту жена, 
Служба за здравствену заштиту 
радника, Служба стоматолошке 
здравствене заштите, према 
одредби члана 2. Одлуке о 
утврђивању недељног распореда 
рада, почетка и завршетка 
радног времена у Дому здравља 
Панчево (“Службени лист града 
Панчева”број 7/11)

од 8-11 часова и од 14-17 часова, 
сваког радног дана

5. Хитна медицинска помоћ и превоз 
пацијената са хитним и акутним 
обољењима, стањима и повредама

Служба за хитну медицинску 
помоћ, Панчево, Змај Јовина 10

сваког радног дана, суботом, 
недељом и празником 24 часа 
дневно

Члан 3.

Начин обезбеђивања минимума процеса рада Дом здравља Панчево утврђује општим актом, у складу са 
колективним уговором, односно актом оснивача .

Запослене који су дужни да раде за време штрајка ради обезбеђивања минимума процеса рада, по 
прибављеном мишљењу штрајкачког одбора, директор Дома здравља Панчево одређује најдоцније пет дана 
пре почетка штрајка, у складу са законом.

 
Члан 4.

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-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                                                                Тигран Киш, с.р..
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416.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи ( “Службени гласник РС”број 129/07 ), 
члана 10. Закона о штрајку (“Службени лист СРЈ” 
број 29/96, “Службени лист Србије и Црне Горе” 
број 1/03-др. закон и “ Службени гласник РС” број 
101/05-др. закон ), члана 147. Закона о социјалној 
заштити ( “Службени гласник РС” број 24/11 ) и 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
26.октобра 2011. године, донела је

О Д Л У К У
о утврђивању минимума процеса рада за 
време штрајка у Центру за социјални рад 

“Солидарност” Панчево

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се минимум процеса 

рада за време штрајка у Центру за социјални рад  
“Солидарност” Панчево.

Члан 2.
Минимум процеса рада за време штрајка у 

Центру за социјални рад “Солидарност” Панчево 
обухвата обављање следећих послова:

- пријем захтева и других поднесака 
корисника 

-процена захтева и других поднесака 
корисника 

- поступање у предметима са утврђеним 
приоритетом степена “неодложно” и “хитно”

- пружање услуга неодложне интервенције
- предузимање хигијенско-епидемиолошких 

мера за случај опасности избијања, односно 
за време трајања епидемије заразне болести, у 
складу са прописима којима се уређује здравствена 
заштита 

- редовна исплата новчаних примања 
корисника 

- задовољавање других неодложних потреба 
корисника.

Члан 3.
Начин обезбеђивања минимума процеса рада 

Центар за социјални рад “Солидарност” Панчево 
утврђује општим актом, у складу са колективним 
уговором, односно актом оснивача .

Запослене који су дужни да раде за време 
штрајка ради обезбеђивања минимума процеса рада, 
по прибављеном мишљењу штрајкачког одбора, 
директор Центра за социјални рад “Солидарност” 
Панчево одређује најдоцније пет дана пре почетка 
штрајка, у складу са законом.

Члан 4.
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-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.

417.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07), 
на основу члана 4. става 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС” бр.25/00, 25/02, 
107/05,108/05-исправка и 123/07-други закон) и 
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист 
града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 26. октобра 2011.
године, донела  је  

О Д Л У К У
о измени Одлуке о организовању ДП”Младост” 

Панчево у јавно комунално предузеће за 
уређење и одржавање спортских терена и

објеката”Младост” Панчево

Члан 1.
У Одлуци о организовању ДП „Младост” 

Панчево у Јавно комунално предузеће за уређење и 
одржавање спортских терена и објеката „Младост” 
Панчево (Службени лист града Панчева” бр. 
26/2011-пречишћен текст), у члану 2. став 3. мења 
се и гласи:

« Седиште Комуналног предузећа је у Панчеву, 
улица Масарикова број 1 А.»

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-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.

418.
 
На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута 

града Панчева («Сл.лист града Панчева, број: 8/08 
и 4/09), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној дана 26. октобра 2011.године, донела је

О Д Л У К У
о давању сагласности на одлуке Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа 
«Хигијена» Панчево 

Број: 2230/60 ОД 18.10.2011.године и 
Број: 2230/59-24 од 17.10.2011.године

I
Скупштина града Панчева даје сагласност:
- на Одлуку управног Одбора Јавног 

комуналног предузећа «Хигијена» Панчево, 
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број: 2230/60 од 18.10.2011. године којом Јавно 
комунално предузеће «Хигијена» Панчево 
одобрава попуст 20% свим привредним субјектима 
(привредним друштвима и предузетницима), чије 
је седиште на територији града Панчева, а која 
нису у поступку реструктурирања, под условом да 
најкасније до 31.12.2011 године исплате целокупан 
дуг настао по доспелим, а неисплаћеним рачунима 
испостављеним закључно са 30.09.2011 .гоидне и

- на Одлуку управног Одбора Јавног 
комуналног предузећа «Хигијена» Панчево, 
број: 2230/59-24 од 17.10.2011. године којом 
Јавно комунално предузеће «Хигијена» Панчево 
одобрава давање попуста власницима односно 
закупцима пословног простора - правним лицима 
и предузетницима који у року доспећа (валути) 
измирују своје обавезе за услугу сакупљања и 
одвожења отпада и услугу одлагања и уклањања 
отпада. Попуст ће бити одобрен у висини од 5% у 
наредном месецу за месец који је измирен у року.

II
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-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.
 

419.

На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчева («Сл.лист града Панчева, број: 8/08 
и 4/09), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној дана 26.октобра 2011 .године, донела је

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку управног 

Одбора Јавног комуналног предузећа «Водовод 
и канализација» Панчево

Број: 5-1/74 т.З ОД 13.10.2011.године

I
Скупштина града Панчева даје сагласност 

на Одлуку управног Одбора Јавног комуналног 
предузећа «Водовод и канализација» Панчево, 
број: 5-1/74т.З од 13.10.201 1.године којом Јавно 
комунално предузеће «Водовод и канализација» 
Панчево одобрава попуст 20% свим привредним 
друштвима, чије је седиште на територији града 
Панчева која нису у поступку реструктурирања, 
под условом да најкасније до 31.12.2011. године 

исплате целокупан дуг настао по доспелим, а 
неисплаћеним рачунима испостављеним закључно 
са 30.09.2011. године.

II
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-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.
 

420.
 
На основу Одлуке Уставног суда Републике 

Србије IYз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 26. октобра 
2011. године, донела је

О Д Л У К У 
о потврђивању мандата одборника Скупштине 

града Панчева

I
Потврђују се мандати одборницима Скупштине 

града Панчева на основу Решења Уставног суда 
Републике Србије број: ХУ-208/2011 од 23.09.2011. 
године, Решења Уставног суда Републике Србије 
број: ХУ-204/2011 од 23.09.2011. године, Решења 
Уставног суда Републике Србије број: ХУ-205/2011 
од 23.09.2011. године, Решења Уставног суда 
Републике Србије број: ХУ-193/2011 од 23.09.2011. 
године, Решења Уставног суда Републике Србије 
број: ХУ-203/2011 од 23.09.2011. године и Решења 
Уставног суда Републике Србије број: ХУ-54/2011 
од 13.10.2011. године, Извештаја Комисије за 
мандатна питања Скупштине града Панчева о 
изменама одлука о престанку мандата одборника 
и о потврђивању мандата одборника број: II-04-06-
1/2011-55 од 18. октобра 2011. године и Извештаја 
Изборне комисије града Панчева о изменама одлука 
о престанку мандата одборника и о потврђивању 
мандата одборника број: I-01-013-1/2011 од 18. 
октобра 2011. године и то:

ГОРАНУ МИЛКОВИЋУ, аутомеханичару, 
техничар из Глогоња, ул. Школска бр. 1.

ВЕЛИМИРУ ТОМИЋУ, аутомеханичару из 
Панчева, ул. Стевана Шупљикца бр. 111.

АНДРИЈИ ЧЕЧАРИЋУ, пензионеру из 
Панчева, ул. Братства Јединства бр. 127.

ОЛГИЦИ   КЛИЧАРИЋ, економисти из Пан-
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чева, ул. 7. Јула бр. 9. 
ДЕЈАНУ СТАМЕНКОВИЋУ, конобару из 

Банатског Новог Села, ул. Братства Јединства бр. 
123.

БОРКИ ЖУНИЋ, дипл. машинском инжењеру 
из Панчева, ул. Хумска бр. 8.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.

421.
 
На основу Одлуке Уставног суда Републике 

Србије IYз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 26.октобра 
2011. године, донела је

О Д Л У К У
о измени одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: број: XУ-204/2011 од 23.09.2011. 
године, и Одлуке о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине града 
Панчева број: I-01-06-59/2008 од 03. октобра 2008. 
године, у тачки I Одлуке о потврђивању мандата 
одборника Скупштине града Панчева ставља се 
ван снаге део који се односи на одборника Ивана 
Ристића.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева». 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.

422. 

На основу Одлуке Уставног суда Републике 
Србије IYз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 26. октобра 
2011. године, донела је

О Д Л У К У
о измени одлуке о утврђивању престанка 

мандата одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: ХУ-208/2011 од 23.09.2011. године, 
у тачки I Одлуке о утврђивању престанка мандата 
одборника Скупштине града Панчева број: II-04
-06-15/2009 од 29.09.2009.године, ставља се ван 
снаге део који се односи на одборника Горана 
Милковића.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева». 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.
 

423.

На основу Одлуке Уставног суда Републике 
Србије IYз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 26. октобра 
2011. године, донела је

О Д Л У К У
о измени одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: број: ХУ-208/2011 од 23.09.2011. 
године, и Одлуке о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине града 
Панчева број: II-04-06-15/2009 од 29. септембра 
2009. године, у тачки I Одлуке о потврђивању 
мандата одборника Скупштине града Панчева 
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ставља се ван снаге део који се односи на одборника 
Јовановић Драгицу.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева». 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р. 

424.

На основу Одлуке Уставног суда Републике 
Србије IYз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 26.октобра 
2011. године, донела је

О Д Л У К У
о измени одлуке о утврђивању престанка 

мандата одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: ХУ-204/2011 од 23.09.2011. године, 
у тачки I Одлуке о утврђивању престанка мандата 
одборника Скупштине града Панчева број: I-01
-06-59/2008 од 3.10.2008.године, ставља се ван 
снаге део који се односи на одборника Велимира 
Томића.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева». 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р. 

425.
 
На основу Одлуке Уставног суда Републике 

Србије IYз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 26.10. 2011. 
године, донела је

О Д Л У К У
о измени одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: број: ХУ-205/2011 од 23.09.2011. 
године, и Одлуке о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине града 
Панчева број: II-04-06-15/2009 од 29. септембра 
2009. године, у тачки I Одлуке о потврђивању 
мандата одборника Скупштине града Панчева 
ставља се ван снаге део који се односи на одборника 
Славу Бошковић.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева». 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р. 

 426.

На основу Одлуке Уставног суда Републике 
Србије IYз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 26.10. 2011. 
године, донела је

О Д Л У К У
о измени одлуке о утврђивању престанка 

мандата одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: ХУ-205/2011 од 23.09.2011. године, 
у тачки I Одлуке о утврђивању престанка мандата 
одборника Скупштине града Панчева број: II-04
-06-15/2009 од 29.09.2009.године, ставља се ван 
снаге део који се односи на одборника Андрију 
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Чечарића.
II

Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 
града Панчева». 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р. 

427. 

На основу Одлуке Уставног суда Републике 
Србије IYз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 26.октобра 
2011. године, донела је

О Д Л У К У
о измени одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: број: ХУ-193/2011 од 23.09.2011. 
године, и Одлуке о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине града 
Панчева број: II-04-06-15/2009 од 29. септембра 
2009. године, у тачки I Одлуке о потврђивању 
мандата одборника Скупштине града Панчева 
ставља се ван снаге део који се односи на одборника 
Бошка Милакару.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева». 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р. 

428.

На основу Одлуке Уставног суда Републике 
Србије IYз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 26.октобра 
2011. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени одлуке о утврђивању престанка 

мандата одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: ХУ-193/2011 од 23.09.2011. године, 
у тачки I Одлуке о утврђивању престанка мандата 
одборника Скупштине града Панчева број: II-04
-06-15/2009 од 29.09.2009.године, ставља се ван 
снаге део који се односи на одборника Олгицу 
Кличарић.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева». 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.

429.
 
На основу Одлуке Уставног суда Републике 

Србије IYз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 26.10. 2011. 
године, донела је

О Д Л У К У
о измени одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: број: ХУ-203/2011 од 23.09.2011. 
године, и Одлуке о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине града 
Панчева број: I-01-06-59/2008 од 03. октобра 2008. 
године, у тачки I Одлуке о потврђивању мандата 
одборника Скупштине града Панчева ставља се 
ван снаге део који се односи на одборника Ненада 
Мајсторовића.
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II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева». 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.

430.
 
На основу Одлуке Уставног суда Републике 

Србије IYз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 26.10. 2011. 
године, донела је

О Д Л У К У
о измени одлуке о утврђивању престанка 

мандата одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: ХУ-203/2011 од 23.09.2011. године, 
у тачки I Одлуке о утврђивању престанка мандата 
одборника Скупштине града Панчева број: I-01
-06-59/2008 од 3.10.2008.године, ставља се ван 
снаге део који се односи на одборника Дејана 
Стаменковића.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева». 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р. 

431.

На основу Одлуке Уставног суда Републике 
Србије IYз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 

града Панчева, на седници одржаној 26.10. 2011. 
године, донела је

О Д Л У К У
о измени одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: број: ХУ-54/2011 од 13.10.2011. 
године, и Одлуке о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине града 
Панчева број: II-01-06-59/2008 од 03. октобра 2008. 
године, у тачки I Одлуке о потврђивању мандата 
одборника Скупштине града Панчева ставља се 
ван снаге део који се односи на одборника Рељу 
Ђоровића.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева». 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.

432.
 
На основу Одлуке Уставног суда Републике 

Србије IYз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 26.10. 2011. 
године, донела је

О Д Л У К У
о измени одлуке о утврђивању престанка 

мандата одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: ХУ-54/2011 од 13.10.2011. године, у 
тачки I Одлуке о утврђивању престанка мандата 
одборника Скупштине града Панчева број: I-01-06-
59/2008 од 3.10.2008.године, ставља се ван снаге 
део који се односи на одборника Борку Жунић.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 
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града Панчева». 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.

433.

На основу члана 13. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/ 07) 
и члана 99. став 1. Статута града Панчева („Слу-
жбени лист града Панчева” број 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
23. септембра 2011. године, донела је

О Д Л У К У 
о успостављању сарадње града Панчева, 
Република Србија, са градом Ступино, 

Руска Федерација

Члан 1.
На основу заједнички изражене воље и интереса 

град Панчево, Република Србија, успоставља 
сарадњу са градом Ступино, Руска Федерација, у 
области економије, привредне сарадње, заштите 
животне средине, културе, образовања, спорта, 
туризма, као и другим областима.

Члан 2.
Начин остваривања сарадње из претходног 

члана Одлуке регулисаће се Конститутивним актом 
о успостављању сарадње града Панчева, Република 
Србија и града Ступино, Руска Федерација.

Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник града Панчева 

да потпише Конститутивни акт о успостављању 
сарадње града Панчева, Република Србија и града 
Ступино, Руска Федерација.

Члан 4.
Након потписивања Конститутивни акт о 

успостављању сарадње града Панчева, Република 
Србија и града Ступино, Руска Федерација, 
биће дбстављен Скупштини града Панчева ради 
информисања.

 
Члан 5.

Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђена 

су у Буџету града Панчева.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања 

сагласности од Владе Републике Србије и објавиће 
се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.

434.

На основу члана 39. Статута града Панчева  
(«Службени лист града Панчева » број 8/08 и 4/09), 
Скушптина града Панчева, на седници одржаној 
26.10. 2011 .године, донела је

З А К Љ У Ч А К 
о приступању изради стретагије руралног 

развоја града Панчева 2011-2015.године

I
Скушптина града Панчева приступа изради 

Стратегије руралног развоја града  Панчева 2011-
2015.године, на основу члана 6.став 1. Закона о 
пољопривреди и руралном развоју ( « Службени 
гласник РС « , број 41/09) и Националног програма 
руралног развоја од 2011. до 2013.године (« Слу-
жбени глсник РС « број 15/11), а у циљу дефинисања 
руралних подручја и интерпретације индикатора 
руралних подручја, побољшања конкурентности 
сектора пољопривреде, заштите очувања и 
унапређења животне средине и побољшања 
конкурентности и квалитета живота у руралним 
деловима града Панчева.

II
У оквиру припрема за израду Стратегије 

руралног развоја града Панчева 2011-2015. године, 
Градско веће града Панчева ће посебним решењем 
формирати одговарајући стручни тим који ће 
планирати и спровести активности припреме 
Нацрта текста Стратегије руралног развоја града 
Панчева 2011 -2015 .године.

III
Налаже се секретаријатима и другим 

организационим јединицама Градске управе града 
Панчева, јавним комуналним предузећима чији је 
оснивач град Панчево, као и другим установама и 
невладиним организацијама, које се баве питањима 
руралног развоја и заинтересованим субјектима и 
појединцима, да у складу са својим надлежностима, 
учествују у припреми Стратегије руралног развоја 
града Панчева 2011-2015 године.
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IV

Овај закључак објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р. 
 

435.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 3. Одлуке о избору стратешког партнера 
за извођење радова на гасификацији делова 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 20/11) и члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 08/08 и 
04/09), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној  26. октобра 2011. године,  донела је

З А К Љ У Ч А К

I
Скупштина града Панчева даје сагласност на 

Одлуку Комисије за спровођење јавног позива и 
одабир стратешког партнера за извођење радова 
на гасификацији делова града Панчева број 32-
284/2011 од 10.10.2011.године о усвајању понуде 
број 32-286/2011 од 03.10.2011.године понуђача 
ДОО «РROMONТ GROUP» из Новог Сада за 
избор стратешког партнера за извођење радова на 
гасификацији делова града Панчева.

II
Скупштина града Панчева усваја Програм 

завршетка гасификације града Панчева који је 
израдило Јавно предузеће «Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева» Панчево.

III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења и објавиће ће се у „Службеном 
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.  

436.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07), 
на основу члана 23. став 2. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС” бр.25/00, 25/02, 
107/05,108/05-исправка и 123/07- други закон), 
члана 15. став 1. тачка 9. Одлуке о организовању 
ДП «Младост» Панчево у Јавно комунално 
предузеће за уређење и одржавање спортских 
терена и објеката «Младост» Панчево («Службени 
лист града Панчева» број 26/11-пречишћен текст) и 
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист 
града Панчева” број 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 26. октобра 2011. 
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа за 
уређење и одржавање спортских терена и 

објеката «Младост» Панчево број 1426 
од 24.10,2011.године

I
Скупштина града Панчева даје сагласност 

на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа за уређење и одржавање спортских 
терена и објеката «Младост» Панчево број 1426 од 
24.10.2011.године.

II
Саставни део овог решења је Одлука Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа за уређење и 
одржавање спортских терена и објеката «Младост» 
Панчево број 1426 од 24.10.2011.године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р. 

437.

На основу члана 26. Статута ЈКП “Младост”, 
члана 19. став. 1 тачка 12. Одлуке о организовању 
ДП “Младост” у Јавно комунално пређузеће за 
уређење и одржавање спортских терена и објеката 
“Младост” Панчево, Управни одбор на својој 128. 
седнићи одржаној 24.10.2011. године донео је 
следећу:
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О Д Л У К У

1. ДА СЕ ПРОМЕНИ СЕДИШТЕ 
ПРЕДУЗЕЋА ТАКО ДА УМЕСТО “УЛ.МИЛОША 
ТРЕБИЊЦА БР. 3, ПАНЧЕВО” БУДЕ “УЛ. МАСА-
РИКОВА БР. 1А, ПАНЧЕВО”

2. ОВУ ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ НА САГЛА-
СНОСТ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА

3. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО

ЈКП »МЛАДОСТ« 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 1426
ДАТУМ: 24. октобар 2011. год. 

ПРЕДСЕДНИК УО
Драган Секуловић, с.р.

438.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07), 
члана 18.став 4. у вези става 3. Закона о јавним 
путевима („Службени гласник РС” број 101/05 и 
123/07), члана 30. Одлуке о улицама, општинским и 
некатегорисаним путевима („Службени лист града 
Панчева” број 09/10) ‘ и члана 39. Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 26. октобра 2011. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
о давању претходне сагласности за доношење 

Одлуке Управног одобра Јавног предузећа 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 

Панчево о измени и допунама Одлуке о висини 
наканде за коришћење улица, општинских и 
некатегорисаних путева на територији града 

Панчева број 12-112-1/2011 од
11.10.2011.године

I
Скупштина града Панчева даје претходну 

сагласност за доношење Одлуке Управног одбора 
Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева» Панчево о измени и допунама Одлуке о 
висини наканде за коришћење улица, општинских 
и некатегорисаних путева на територији града 
Панчева број 12-112-1/2011 од 11.10.2011.године.

II
Јавно предузеће «Дирекција за изградњу и 

уређење Панчева» Панчево објавиће Одлуку из 
тачке I овог решења у «Службеном листу града 
Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења и 
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р. 

439.

На основу члана 18, став .3. и 4. Закона о 
јавним путевима ( и Сл. гласник РС бр. 101/2005 и 
123/2007), члана 30. Одлуке о улицама, општинским 
и некатегорисаним путевима (Сл. лист општине 
Панчево” бр. 9/2010 ) и члана 27. став 1. алинеја 
2, тачка 1. Статута ЈП ”Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева”  Панчево-пречишћен текст (“Сл. 
лист општине Панчево” бр. 10/05)/ Управни одбор 
ЈП” Дирекција за изградњу и уређење Панчева “ 
Панчево, на седници одржаној дана 08.09.2011. 
године, под бројем 12-91-10 и на седници одржаној 
дана 11 октобра 2011. године, под бројем 12-112-1/ 
2011.године, донео је :

ОДЛУКУ
о измени и допунама Одлуке о висини 

накнаде за коришћење улица, општинских и 
некатегорисаних путева на територији града 

Панчева

Члан 1,
У Одлуци о висини накнаде за коришћење 

улица, општинских и некатегорисаних путева на 
територији града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” број 23/10),

У члану 1.став 1.после тачке 10. додаје се тачка 
11. која гласи ;

„Накнаде за пренос терета специјалним 
средствима која не подлежу регистрацији и не 
сматрају се возилима у смислу одредби Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима , а који 
изискује затварање општинског пута или улице”.

Члан 2,
Члан 12 . Одлуке мења се и гласи:
„ 1. За постављање рекламних табли, рекламних 

паноа, уређаја за сликовно и звучно обавештавање 
или оглашавање на локалном путу и примарним 
улицама плаћа се накнада у висини од 5.950,00 
динара/м2 постављеног натписа (рекламиране 
површине)

2. За постављање рекламних табли, рекламних 
паноа, уређаја за сликовно и звучно обавештавање 
или оглашавање у сабирним, интегрисаним или 
стамбеним улицама односно на некатегорисаном 
путу или другом земљишту које користи управљач 
јавног пута плаћа се накнада у висини од 4.200/00 
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динара /м2 постављеног натписа (рекламиране 
површине)

3. Накнада за осветљавање билборда-
рекламних табли прикључених на мрежу јавног 
осветљења, по комаду поред накнаде дефинисане 
у тачки 1. односно тачки 2. овог члана , износи за 
једнострану таблу 5.250,00 динара, за двострану 
таблу 6.790,00 динара ,а за прво и поновно 
укључење 3.486,00 динара.

4. Накнада за осветљавање светлећих 
рекламних табли постављених на објектима јавне 
расвете, по комаду, поред накнаде дефинисане у 
тачки 1. односно тачки 2. овог члана износи 672,00 
динара,а за прво и поновно укључење 840,00 
динара.

За постављање рекламних табли , рекламних 
паноа , уређаја за сликовно и звучно обавештавање 
или оглашавање закључује се уговор са ЈП 
”Дирекција за изградњу и уређење Панчева”. 
Панчево на 5 година.

Накнада из тачке 1. и 2. овог члана , утврђује 
се решењем о утврђивању висине накнаде за 
поствљање рекламних табли, рекламних паноа, 
уређаја за сликовно и звучно обавештавање 
или оглашавање , у годишњем износу и плаћа 
у 12 једнаких месечних рата до 5-ог у месецу за 
предходни месец.

Накнада из тачке 3. и 4, овог члана , утврђује 
се у месечном износу и плаћа до 5-ог у месецу за 
предходни месец” .

Члан 3.
Иза члана 20. додаје се поднаслов који гласи:

„НАКНАДА ЗА ПРЕНОС ТЕРЕТА 
СПЕЦИЈАЛНИМ СРЕДСТВИМА КОЈА НЕ 
ПОДЛЕЖУ РЕГИСГРАЦИЈИ И НЕ СМАТРАЈУ СЕ 
ВОЗИЛИМА У СМИСЛУ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА”

и чл. 20 а који гласи:
„Накнаде за пренос терета специјалним 

средствима која не нодлежу регистрацији и не 
сматрају се возилима у смислу одредби Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима , а који 
изискује затварање општинског пута или улице, 
утврђује се у свему на начин предвиђен члановима 
2.-11. Одлуке.

Члан 4.
У члану 21. после става 3. додаје се став 4. 

који гласи: “ У ситуацији када је ЈП “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево као 
управљач пута и инвеститор на извођењу радова 
ближе описаних у члановима 17. 18, и 19. ове 
Одлуке, накнада се не плаћа.”

Члан 5.
Ова Одлука сматра се донетом када на исту да 

сагласност Скупштина града Панчева,

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу, даном објављивања 

у “Спужбеном листу града Панчева “

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА” ПАНЧЕВО
Број: 12-112-1/2011
Панчево, 11 октобар 2011. године

ДИРКТОР
 Гордана Денчић-Кушљић, 

дипл.инж.грађ, с.р.

ПРЕДСЕДНИК У О
Милан Јовић, апсолвент технологије, с.р.

 

440.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 72/09) и члана 39. Статута града Панчева (“Сл. 
лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 26. октобра 
2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског 

одбора Основне школе «Свети Сава» Панчево

I
Разрешава се дужности члан Школског одбора 

Основне школе «Свети Сава» Панчево:
ВОЈИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, представник Савета 

родитеља.

II
За члана Школског одбора Основне школе 

„Свети Сава” Панчево, именује се:
МИРЈАНА ЛУКОВИЋ, представник Савета 

родитеља.

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењима Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Свети Сава» Панчево, 
број II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године, и 
Решењем Скупштине града Панчева о разрешењу и 
именовању чланова Школског одбора ОШ «Свети 
Сава» Панчево, број II-04-06-30/2011 од 11. марта 
2011.године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р. 
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441.

На основу члана 41. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09), члана 33. Статута Дома 
културе “25. мај” Долово («Сл. лист града Панчева» 
бр. 25/2011) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008 и 4/2009), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 26. 
октобра 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председника 
и чланова управног Одбора Дома културе “25. 

мај” Долово

I
Утврђује се престанак мандата председника и 

чланова Управног одбора Дома културе «25. мај» 
Долово, именованих решењима Скупштине града 
Панчева број: I-01-06-82/2008 од 24. новембра 2008. 
године и број: II-04-06-16/2010 од 25. фебруара 
2010. године и то:

ЖИВКУ НОВКОВИЋУ, председнику 
ПРЕДРАГУ ПЕТРОВИЋУ, члану 
МИРЈАНИ КЛАУДИО, члану 
ЉУБОМИРУ ЈАНКОВУ, члану 
ЛУЧИЈАНУ ДАНИЛОВУ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у „Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р. 
 

442.

На основу члана 41. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09), члана 33. Статута Дома 
културе “25. мај” Долово («Сл. лист града Панчева» 
бр. 25/2011) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008 и 4/2009), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 26. 
октобра 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова управног 

Одбора Дома културе “25. мај” Долово

I
У Управни одбор Дома културе “25. мај” До-

ово, именују се:
за председника: 
АЛЕКСАНДАР ГОЛОВИНСКИ,
за чланове: 
ЉИЉАНА КРСТИЋ, 

ЛУЧИЈАН ДАНИЛОВ,

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од четири године.

III
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р. 
 

443.

На основу члана 45. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09), члана 37. Статута Дома 
културе “25. мај” Долово («Сл. лист града Панчева» 
бр. 25/2011) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008 и 4/2009), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 26. 
октобра 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председника 
и чланова надзорног Одбора Дома културе “25. 

мај” Долово

I
Утврђује се престанак мандата председника и 

чланова Надзорног одбора Дома културе «25. мај» 
Долово, именованих решењем Скупштине града 
Панчева број: I-01-06-82/2008 од 24. новембра 
2008. године и то:

ИВАНУ ПЕТРОВУ, председнику 
СПАСОЈУ ЧОЈБАШИЋУ, члану 
МИЛОРАДУ МЛАДЕНОВИЋУ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.
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444.

На основу члана 45. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09), члана 37. Статута Дома 
културе “25. мај” Долово («Сл. лист града Панчева» 
бр. 25/2011) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008 и 4/2009), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 26. 
октобра 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова надзорног 

Одбора Дома културе “25. мај” Долово

I
У Надзорни одбор Дома културе «25. мај» 

Долово именују се:
За председника: 
СРЂАН ПЕНДИЋ
За чланове:
ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ 
САЊА ТРЕНДАФИЛОВИЋ

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од четири године.

III
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р. 

445.0                                                                                       

На основу чланова 53. и 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 26. 
октобра 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Музичке школе «Јован Бандур» 
Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Музичке школе «Јован Бандур» Панчево и 

то:
ГОРДАНА БИЛБИЈА, представник Савета 

родитеља и 
ШАМУ КИШ, представник Локалне 

самуправе.

II
Именују се за чланове Школског одбора 

Музичке школе «Јован Бандур» Панчево и то:
ВИНКА ШКОРИЋ, представник Савета 

родитеља и 
ИВАН АЛЕКСИЈЕВИЋ, представник Локалне 

самоуправе.

III
Лица из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Школског 
одбора Музичке школе «Јован Бандур» Панчево, 
број II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО                                                    
СКУПШТИНА ГРАДА                                                        
БРОЈ II-04-06-41/2011
Панчево, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                    Тигран Киш, с.р.
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406. Одлука о постављању мањих монтажних, 
покретних  и других објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене......... 

407. Одлука о одржавању чистоће и управља-
њу отпадом........................................................ 

408. Одлука о утврћивању распореда рада, 
почетка и завршетка радног времена у Центру 
за социјални рад ”Солидарност” Панчево.... 

409. Одлука о успостављању сарадње града 
Панчева, Република Србија, са градом 
Тарагона, Краљевина Шпанија....................... 

410. Одлука о  измени одлуке о изменама 
плана детаљне регулације «green field 1» еко-
индустријска зона - јужно од «Петро-
хемије» у Панчеву........................................... 

411. Одлука о изменама Одлуке о локалним 
комуналним таксама........................................ 

412. Одлука о изменама одлуке о уређењу са
обраћаја............................................................. 

413. Одлука о изменама и допунама одлуке о 
уређењу мирујућег саобраћаја на територији 
града Панчева................................................... 

414. Одлука о измени Одлуке о социјалној 
заштити грађана града Панчева 

415.  Одлука о утврђивању минимума про-
цеса рада за време штрајка у Дому здравља 
Панчево 

416. Одлука о утврђивању минимума процеса 
рада за време штрајка у Центру за социјални 
рад “Солидарност” Панчево............................ 

417. Одлука о измени Одлуке о организовању 
ДП”Младост” Панчево у јавно комунално 
предузеће за уређење и одржавање спортских 
терена и објеката”Младост” Панчево............ 

418. Одлука о давању сагласности на одлу-
ке Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа «Хигијена» Панчево Број: 2230/60 
ОД 18.10.2011.године и Број: 2230/59-24 од 
17.10.2011.године............................................ 

419. Одлука о давању сагласности на Одлу 
ку управног Одбора Јавног комуналног 
предузећа «Водовод и канализација» Панчево 
Број: 5-1/74 т.З ОД 13.10.2011.године............ 

420. Одлука о потврђивању мандата одбор-
ника Скупштине града Панчева...................... 

421. Одлука о измени одлуке о потврђивању 
мандата одборника Скупштине града Панчева 
- Иван Ристић......................................................... 

422. Одлука о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине 
града Панчева - Горан Милковић.................... 

423. Одлука о измени одлуке о потврђивању 
мандата одборника купштине града Панчева 
- Драгица Јовановић......................................... 

424. Одлука о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине 
града Панчева - Велимир Томић .................... 

425. Одлука о измени одлуке о потврђивању 
мандата одборника Скупштине града Панчева 
- Слава Бошковић .................................................. 

426. Одлука о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине 
града Панчева - Андрија Чечарић................... 

427. Одлука о измени одлуке о потврђивању 
мандата одборника Скупштине града Панчева 
- Бошко Милакара..................................................

428. Одлука о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине 
града Панчева - Олгица Кличарић .................

429. Одлука о измени одлуке о потврђивању 
мандата одборника Скупштине града Панчева 
- Ненад Мајсторовић ............................................

430. Одлука о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине 
града Панчева - Дејан Стаменковић
 
431. Одлука о измени одлуке о потврђивању 
мандата одборника Скупштине града Панчева 
- Реља Ђоровић

432. Одлука о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине 
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града Панчева - Борка Жунић..........................

433. Одлука о успостављању сарадње града 
Панчева, Република Србија, са градом 
Ступино, Руска Федерација 

434. Закључак о приступању изради стре-
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Одпуку Управног одобра Јавног комуналног 
предузећа за уређење и одржавање спортских 
терена и објеката «Младост» Панчево број 
1426 од 24.10.2011. године..............................
.   
437. Одлука  бр. 1426....................................... 
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предузећа «Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева» Панчево о измени и допунама 
Одлуке о висини наканде за коришћење 
улица, општинских и некатегорисаних 
путева на територији града Панчева број 12-
112-1/2011 од 11.10.2011.године................... 
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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
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