
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 

   Број  5   ГОДИНА V           ПАНЧЕВО,    08.  МАРТ 2012. ГОДИНЕ Аконтација претплате   8.877,40
   Цена овог примерка      535,00

   48.
На основу члана 30. и члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије» бр. 

54/09, 73/10, 101/10 и 101/11),  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС». 129/07),  
Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС». 62/06 и 47/11 )   и члана 39. Статута 
града Панчева («Сл. лист града  Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева дана 08.марта 2012. 
године,  донела  је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ГРАДА  ПАНЧЕВА  ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.
 У Одлуци о буџету града Панчева за 2012. годину («Сл. лист града  Панчева» бр. 36/11)  члан 1. мења 

се и гласи:
«Примања и издаци буџета града  Панчева  за 2012. годину (у даљем тексту: буџет). примања и издаци 

по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплата дуга. 
утврђени су у следећим износима и то:  

А. РАЧУН  ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА Економска 
класификација

Средства из буџета

1 2 3
I  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8) 4.339.060.502
ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ 7 4.335.171.856
1.Порески приходи 71 3.194.643.781
   1.1. Порез на доходак, добит   
          и капиталне  добитке 711 2.374.925.443
    1.2. Порез на имовину 713 253.897.519
    1.3. Порез на добра и услуге 714 483.970.770
    1.4. Остали порески приходи 716 81.850.049
2.Непорески приходи, од чега: 74 807.061.803
    - наплаћене  камате 7411 75.287.355
    - закуп непроизводне имовине 7415 377.176.591
   - продаја добара и услуга 742 287.729.566
   - новчане казне 743 13.716.982
  - добровољни трансфери од правних лица 744 127.000
   - мешовити и неодређени приходи 745 53.024.309
 3.  Меморандумске ставке 771  
4.  Донације 732 12.020.935
5. Трансфери 733 321.445.337
 Примања од  продаје нефинансијске имовине 8 3.888.646
II УКУПНИ РАСХОДИ И   ИЗДАЦИ (4+5) 4.734.344.041
ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 4 3.503.684.096
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1. Расходи за запослене 41 878.335.548
2. Коришћење роба и услуга 42 1.020.720.852
3.Отплата камата  и трошкова кредита 44 60.546.108
4. Субвенције 45 666.554.654
5.Остале текуће дотације 46  
6. Накнаде из буџета 47 264.480.932
7. Остали расходи 48+49 128.543.319
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641+465 370.452.155
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 114.050.528
   
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 1.230.659.945
   
IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ   
( БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)   
   
 V  ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 62  
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   
У ЦИЉУ СПРОВ.ЈАВНИХ ПОЛИТИКА   
   
VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ  -395.283.539
  
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
I Примања од   задуживања 91 274.751.091
II Примања од продаје финансијске имовине 92  
III Неутрошена средства из претходне године 3 428.346.870
IV  Отплата главнице кредита 61 307.814.422
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)  395.283.539

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Буџет града за 2012. годину састоји се од:
1. прихода и примања у износу од 4.339.060.502  динара;
2. расхода и издатака у износу од    4.734.344.041 динара;
3.   буџетског дефицита   у износу од  395.283.539  динара.
Буџетски дефицит у износу од 395.283.539 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у 

износу од 307.814.422 динара. финансираће се из примања од задуживања  у износу од 274.751.091 динара 
и салда из 2011. године у износу од 428.346.870 динара.»

Члан 3.
У  Члану  3. у ставу 1. износ од «2.000.000» динара, замењује се износом од «1.500.000» динара.  

Члан 4.
У  Члану  4. у ставу 1. износ од «15.000.000» динара, замењује се износом од «7.149.058» динара.  

ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:
«Средства  буџета у износу од 5.042.158.463 динара и средства од прихода из изворних активности 

директних и индиректних корисника буџета у износу од     1.159.187.635  динара,  распоређују се по 
корисницима и врстама издатака и то:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   
110    

1 411 Плате и додаци запослених 5.473.507 5.473.507
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 979.758 979.758
3 413 Превоз на посао и са посла (маркице) 107.701 107.701
4 414 Социјална давања запосленима 100.000 100.000
5 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 16.766 16.766
6 416 Комисије, награде, бонуси и остали расходи 10.060.311 10.060.311

7 416
Комисија за издавање у закуп пољопривредног 
земљишта 2.587.500 2.587.500

8 416 Награде за Дан града 300.000 300.000
9 417 Посланички додатак и накнаде волонтерима 19.211.044 19.211.044

10 421 Стални трошкови 237.173 237.173
11 422 Трошкови путовања 303.338 303.338
12 423 Услуге по уговору 230.062 230.062

13 423
Средства за спровођење одлука о сарадњи града 
Панчева 207.000 207.000

14 423

Услуге по Уговору о оснивању Друштва са 
ограниченом одговорношћу "Агенција за економски 
развој града Панчева" Панчево 2.870.000 2.870.000

14.3 421

Рефундација трошкова по Споразуму са "ХИП-
Петрохемија" а.д. Панчево -у реструктурирању (за доо 
"Агенција за економски развој града Панчева" 
Панчево) 1.200.000 1.200.000

15 481

Финансирање редовног рада политичких субјеката (до 
01.07. 0,1% прихода умањених за трансфере, а од 07. 
0,15% расхода) 4.413.121 4.413.121

16 481
Финансирање трошкова изборне кампање (0,1% 
расхода) 3.270.473 3.270.473

17 482 Обавезе за порез на додату вредност 481.873 481.873
18 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000 200.000

    110
01 Приходи из буџета 52.249.627 52.249.627

   110: 52.249.627 52.249.627

1.1  
110    

19 421 Стални трошкови 200.000 200.000
20 423 Услуге по уговору 4.000.000 4.000.000
21 426 Трошкови материјала 1.800.000 1.800.000

    110

01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000
   110: 6.000.000 6.000.000

   1
01 Приходи из буџета 58.249.627 58.249.627

  1 58.249.627 58.249.627

2    
110    

22 411 Плате и додаци запослених 20.070.603 20.070.603
23 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.592.638 3.592.638
24 413 Превоз на посао и са посла (маркице) 255.830 255.830
25 414 Социјална давања запосленима 174.374 174.374

26 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 100.000 100.000

27 416 Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи 1.603.859 1.603.859
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 417 Накнаде волонтерима 3.972.192 3.972.192
29 421 Стални трошкови 1.107.478 1.107.478
30 422 Трошкови путовања 1.200.381 1.200.381
31 423 Услуге по уговору 3.241.977 3.241.977

32 424
Специјализоване услуге-промотивне активности Града 

7.050.000 7.050.000
33 424 Прослава Дана града Панчева 1.562.157 1.562.157

33.3 424
Средства за финансирање обавеза по Закону о 
ванредним ситуацијама у складу са чланом 15.став 3 2.000.000 2.000.000

34 426 Материјал 522.238 522.238

35 472
Део средстава за реализацију мера из Програма рада 
Савета за запошљавање града Панчева 20.070.000 20.070.000

36 472

Средства наплаћена по решењима надлежног јавног 
тужилаштва Републике Србије за хуманитарне намене  

9.000.000 9.000.000

36.3 472

Средства наплаћена по решењима надлежног јавног 
тужилаштва Републике Србије за хуманитарне намене -
распоред салда из 2011. године 804.255 804.255

37 499 Стална резерва 1.500.000 1.500.000
38 499 Текућа резерва 7.149.058 7.149.058

    110
01 Приходи из буџета 84.172.785 84.172.785
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 804.255 804.255

   110: 84.977.040 84.977.040

2.1
 "     -

 2"
530  

39 421 Стални трошкови 600.000 600.000
40 422 Трошкови путовања 100.000 100.000
41 423 Услуге по уговору 800.000 800.000

    530
06 Донације од међународних организација 1.500.000 1.500.000

   530: 1.500.000 1.500.000

2.2.

    
   

AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.SPP."  
!"

560      

42 423 Услуге по уговору 40.346 40.346
42.1 421 Стални трошкови из текуће буџетске резерве 130.268 130.268
43 512 Машине и опрема 2.062.142 2.062.142

    560
01 Приходи из буџета
06 Донације од међународних организација 2.102.488 2.102.488

   560: 2.232.756 2.232.756

2.3
   

   

487   -  
44 421 Стални трошкови 127.170 127.170
45 422 Трошкови путовања 151.586 151.586
46 423 Услуге по уговору 2.756.519 2.756.519

46.3 423 Услуге по уговору 709.842 709.842
47 425 Текуће поправке и одржавање 864.915 864.915
48 426 Материјал 145.804 145.804
49 512 Машине и опрема 1.107.273 1.107.273
50 515 Нематеријална имовина 290.458 290.458
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 417 Накнаде волонтерима 3.972.192 3.972.192
29 421 Стални трошкови 1.107.478 1.107.478
30 422 Трошкови путовања 1.200.381 1.200.381
31 423 Услуге по уговору 3.241.977 3.241.977

32 424
Специјализоване услуге-промотивне активности Града 

7.050.000 7.050.000
33 424 Прослава Дана града Панчева 1.562.157 1.562.157

33.3 424
Средства за финансирање обавеза по Закону о 
ванредним ситуацијама у складу са чланом 15.став 3 2.000.000 2.000.000

34 426 Материјал 522.238 522.238

35 472
Део средстава за реализацију мера из Програма рада 
Савета за запошљавање града Панчева 20.070.000 20.070.000

36 472

Средства наплаћена по решењима надлежног јавног 
тужилаштва Републике Србије за хуманитарне намене  

9.000.000 9.000.000

36.3 472

Средства наплаћена по решењима надлежног јавног 
тужилаштва Републике Србије за хуманитарне намене -
распоред салда из 2011. године 804.255 804.255

37 499 Стална резерва 1.500.000 1.500.000
38 499 Текућа резерва 7.149.058 7.149.058

    110
01 Приходи из буџета 84.172.785 84.172.785
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 804.255 804.255

   110: 84.977.040 84.977.040

2.1
 "     -

 2"
530  

39 421 Стални трошкови 600.000 600.000
40 422 Трошкови путовања 100.000 100.000
41 423 Услуге по уговору 800.000 800.000

    530
06 Донације од међународних организација 1.500.000 1.500.000

   530: 1.500.000 1.500.000

2.2.

    
   

AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.SPP."  
!"

560      

42 423 Услуге по уговору 40.346 40.346
42.1 421 Стални трошкови из текуће буџетске резерве 130.268 130.268
43 512 Машине и опрема 2.062.142 2.062.142

    560
01 Приходи из буџета
06 Донације од међународних организација 2.102.488 2.102.488

   560: 2.232.756 2.232.756

2.3
   

   

487   -  
44 421 Стални трошкови 127.170 127.170
45 422 Трошкови путовања 151.586 151.586
46 423 Услуге по уговору 2.756.519 2.756.519

46.3 423 Услуге по уговору 709.842 709.842
47 425 Текуће поправке и одржавање 864.915 864.915
48 426 Материјал 145.804 145.804
49 512 Машине и опрема 1.107.273 1.107.273
50 515 Нематеријална имовина 290.458 290.458

 

  

  

 

  

   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
    487

01 Приходи из буџета 709.842 709.842
06 Донације од међународних организација 5.443.725 5.443.725

   487: 6.153.567 6.153.567

2.4
 "    
  "

820  
51 423 Услуге по уговору 2.890.660 2.890.660
52 426 Материјал 30.605 30.605
53 512 Дом омладине Панчево-сет чинела и добоша 53.457 53.457

    820
06 Донације од међународних организација 2.974.722 2.974.722

   820: 2.974.722 2.974.722

  2
01 Приходи из буџета 85.012.895 85.012.895
06 Донације од међународних организација 12.020.935 12.020.935
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 804.255 804.255

  2 97.838.085 97.838.085

3  

130  
54 411 Плате и додаци запослених 249.366.330 249.366.330
55 412 Социјални доприноси на терет послодавца 44.636.573 44.636.573
56 413 Накнаде у натури 6.463.832 6.463.832
57 414 Социјална давања запосленима 7.984.490 7.984.490
58 414 Редовне отпремнине 2.550.000 2.550.000
59 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 1.100.500 1.100.500

60 416
Накнада члановима комисија и остали посебни 
расходи 0 0

61 416 Јубиларне награде 1.620.000 1.620.000
62 421 Стални трошкови 56.438.088 56.438.088

62.3 421 Стални трошкови-распоред салда из 2011. године 40.981 40.981

63 421
Накнада  по решењу Јавног водопривредног предузећа 
"Воде Војводине" Нови Сад 9.836.629 9.836.629

64 422 Трошкови путовања 2.070.355 2.070.355
65 423 Услуге по уговору 42.793.333 42.793.333

65.31 423

Пројекат "Градска управа за све"-инсталирање таблица 

са називима органа града на Брајевом писму-средства 

АП Војводине-распоред салда из 2011. године 3.814 3.814

65.32 423

Пројекат "Увођење система за управљање и праћење 
пројеката"-људски ресурси (обуке) и промотивне 
активности-средства АП Војводине 250.000 250.000

66 423
Услуге по уговору-одржавање хигијене зграде 
(спремачице) 15.798.562 15.798.562

67 423
Средства за покриће трошкова наплате таксе-
Рафинерија, Петрохемија и Азотара 2.109.137 2.109.137

68 423 Сузбијање комараца и надзор 9.133.605 9.133.605

69 424

Специјализоване услуге (средства за послове из 
надлежности Секретаријата за инспекцијске послове и 
Секретаријата за заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и стамбено-комуналне послове) 

4.550.000 4.550.000
70 424 Здравствене услуге 3.000.000 3.000.000

71 424

Трошкови конверзије права коришћења грађевинског 
земљишта града Панчева у складу са Законом о 
планирању и изградњи 1.500.000 1.500.000
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71.3 424

Средства за изградњу, уређење и одржавање отворених 
кишних канала на територији насељених места 

5.000.000 5.000.000
72 425 Текуће поправке и одржавање зграде 9.230.000 9.230.000

72.3 425

Пројекат "Увођење система за управљање и праћење 
пројеката"-текуће поправке и одржавање зграде-
средства АП Војводине 246.968 246.968

73 425 Текуће поправке и одржавање опреме 12.570.000 12.570.000
74 426 Материјал 23.723.087 23.723.087

75 465
Oстале текуће дотације по Закону- Учешће у 
финансирању зарада особа са инвалидитетом 2.426.960 2.426.960

76 482 Порези, обавезне таксе и казне 641.076 641.076
77 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000 500.000

77.2 484

Средства за испумпавање воде из канала "Панчевачки 
33" и на осталој каналској мрежи унутар градског 
грађевинског земљишта према потреби-средства из 
сталне резерве 500.000 500.000

78 512 Основна средства -машине и опрема 13.749.600 13.749.600

78.31 512
Основна средства -машине и опрема-средства АП 
Војводине-распоред салда из 2011. Године 17.219 17.219

78.32 512

Пројекат "Увођење система за управљање и праћење 
пројеката"-набавка намештаја и опреме-средства АП 
Војводине 303.032 303.032

79 513
Набавка соло аутобуса за јавни превоз-средства 
кредита по Одлуци за 2011. годину 98.390.840 98.390.840

79.3 513

Инфо табле о туристичким потенцијалима, културном 
и индустријском наслеђу града Панчева-средства АП 
Војводине-распоред салда из 2011. године

250.000 250.000
80 515 Нематеријална имовина -софтвер 3.000.000 3.000.000

80.31 515

Пројекат "Увођење система за управљање и праћење 

пројеката"-набавка софтвера-средства АП Војводине 700.000 700.000

80.32 515

Пројекат "Градска управа за све"-оснивање 
телефонског центра "Систем 48"-средства АП 
Војводине-распоред салда из 2011. Године 301.880 301.880

    130
01 Приходи из буџета 532.292.157 532.292.157
07 Донације од осталих нивоа власти 1.500.000 1.500.000
10 Примања од домаћих задуживања 98.390.840 98.390.840
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 613.894 613.894

   130: 632.796.891 632.796.891

3.1     

170   
81 441 Отплате домаћих камата 57.546.108 57.546.108
82 444 Пратећи трошкови задуживања 3.000.000 3.000.000
83 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 134.246.656 134.246.656

    170
01 Приходи из буџета 194.792.764 194.792.764

   170: 194.792.764 194.792.764

3.2  
912  

      

84 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
материјални трошкови 89.638.497 89.638.497

84.1 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
материјални трошкови-средстваиз текуће резерве

155.000 155.000
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71.3 424

Средства за изградњу, уређење и одржавање отворених 
кишних канала на територији насељених места 

5.000.000 5.000.000
72 425 Текуће поправке и одржавање зграде 9.230.000 9.230.000

72.3 425

Пројекат "Увођење система за управљање и праћење 
пројеката"-текуће поправке и одржавање зграде-
средства АП Војводине 246.968 246.968

73 425 Текуће поправке и одржавање опреме 12.570.000 12.570.000
74 426 Материјал 23.723.087 23.723.087

75 465
Oстале текуће дотације по Закону- Учешће у 
финансирању зарада особа са инвалидитетом 2.426.960 2.426.960

76 482 Порези, обавезне таксе и казне 641.076 641.076
77 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000 500.000

77.2 484

Средства за испумпавање воде из канала "Панчевачки 
33" и на осталој каналској мрежи унутар градског 
грађевинског земљишта према потреби-средства из 
сталне резерве 500.000 500.000

78 512 Основна средства -машине и опрема 13.749.600 13.749.600

78.31 512
Основна средства -машине и опрема-средства АП 
Војводине-распоред салда из 2011. Године 17.219 17.219

78.32 512

Пројекат "Увођење система за управљање и праћење 
пројеката"-набавка намештаја и опреме-средства АП 
Војводине 303.032 303.032

79 513
Набавка соло аутобуса за јавни превоз-средства 
кредита по Одлуци за 2011. годину 98.390.840 98.390.840

79.3 513

Инфо табле о туристичким потенцијалима, културном 
и индустријском наслеђу града Панчева-средства АП 
Војводине-распоред салда из 2011. године

250.000 250.000
80 515 Нематеријална имовина -софтвер 3.000.000 3.000.000

80.31 515

Пројекат "Увођење система за управљање и праћење 

пројеката"-набавка софтвера-средства АП Војводине 700.000 700.000

80.32 515

Пројекат "Градска управа за све"-оснивање 
телефонског центра "Систем 48"-средства АП 
Војводине-распоред салда из 2011. Године 301.880 301.880

    130
01 Приходи из буџета 532.292.157 532.292.157
07 Донације од осталих нивоа власти 1.500.000 1.500.000
10 Примања од домаћих задуживања 98.390.840 98.390.840
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 613.894 613.894

   130: 632.796.891 632.796.891

3.1     

170   
81 441 Отплате домаћих камата 57.546.108 57.546.108
82 444 Пратећи трошкови задуживања 3.000.000 3.000.000
83 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 134.246.656 134.246.656

    170
01 Приходи из буџета 194.792.764 194.792.764

   170: 194.792.764 194.792.764

3.2  
912  

      

84 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
материјални трошкови 89.638.497 89.638.497

84.1 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
материјални трошкови-средстваиз текуће резерве

155.000 155.000

 

  

  

 

  

   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
   :

85 4631 ОШ "Васа Живковић" Панчево-трошкови грејања 1.405.070 1.405.070

86 4631
ОШ " Јован Јовановић Змај" Панчево-трошкови 
грејања 4.085.286 4.085.286

87 4631 ОШ "С.Јовановић" Панчево-трошкови грејања 3.694.747 3.694.747
88 4631 ОШ "Ђура Јакшић" Панчево-трошкови грејања 1.188.398 1.188.398
89 4631 ОШ " И. Секулић" Панчево-трошкови грејања 4.574.849 4.574.849
90 4631 ОШ "Б. Радичевић" Панчево-трошкови грејања 1.820.053 1.820.053
91 4631 ОШ "Свети Сава" Панчево-трошкови грејања 2.784.580 2.784.580
92 4631 ОШ "М.Антић Мика" Панчево-трошкови грејања 7.285.872 7.285.872
93 4631 ОШ "Б.П. Браца" Панчево-трошкови грејања 1.685.420 1.685.420

94 4631
ОШ "Братство јединство" Панчево-трошкови грејања

1.923.162 1.923.162
95 4631 ОШ "Вук С. Караџић" Старчево-трошкови грејања 2.016.549 2.016.549
96 4631 ОШ "Д. Обрадовић" Омољица-трошкови грејања 2.578.169 2.578.169
97 4631 ОШ "Моша Пијаде" Иваново-трошкови грејања 981.500 981.500
98 4631 ОШ "Олга Петров" Б.Брестовац-трошкови грејања 787.343 787.343
99 4631 ОШ "Гоце Делчев" Јабука-трошкови грејања 2.002.404 2.002.404

100 4631 ОШ "4.октобар" Глогоњ-трошкови грејања 884.292 884.292
101 4631 ОШ "Ж. Зрењанин" Качарево-трошкови грејања 2.584.880 2.584.880
102 4631 ОШ "Ж. Зрењанин" Б.Н. Село-трошкови грејања 1.166.960 1.166.960
103 4631 ОШ "А. Максимовић" Долово-трошкови грејања 1.226.073 1.226.073
104 4631 ШОСО "М.Мандић" Панчево-трошкови грејања 592.118 592.118
105 4631 ОБШ "Д.Парлић" Панчево-трошкови грејања 902.007 902.007

106 4631
Дуг за трошкове грејања за 2010. и 2011. годину према 
ЈКП Грејању 8.100.000 8.100.000

107 4631 Трошкови легализације 1.500.000 1.500.000

108 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
солидарне помоћи 600.000 600.000

109 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
јубиларне награде 5.600.000 5.600.000

110 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
безбедност ученика 5.500.000 5.500.000

111 4631
Повећани материјални трошкови за коришћење сале

2.945.000 2.945.000

112 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
Накнада за коришћење грађевинског земљишта

3.000.000 3.000.000

113 4631
ОШ "Ј.Ј.Змај"-трошкови грејања и остали материјални 
трошкови за фискултурну салу 584.659 584.659

114 4631
ОШ "Жарко Зрењанин" БНС-трошкови грејања и 
остали материјални трошкови за фискултурну салу 887.473 887.473

115 4631

Трошкови превоза ученика ОШ 
(В.Живковић,Ј.Ј.Змај,Ђ.Јакшић,С.Јовановић, 
Ж.Зрењанин-Качарево, С.Сава.  и М.М.Антић) 2.000.000 2.000.000

116 4631
Пружање додатне подршке деци и ученицима по 
мишљењу Интерресорне комисије 1.000.000 1.000.000

117 4631 Програм двојезичне наставе 900.000 900.000
      

  : 24.675.768 24.675.768

118 4632
ОШ "Исидора Секулић" Панчево-уградња видео 
надзора 190.216 190.216

119 4632
ОШ "Исидора Секулић" Панчево-замена прозора у 
учионицама 1.050.000 1.050.000

120 4632
ОШ "Свети Сава" Панчево-замена столарије  и 
молерски радови у вези замене столарије 5.735.994 5.735.994

121 4632
ОШ "Борисав Петров Браца" Панчево-реконструкција 
крова фискултурне сале 1.748.082 1.748.082

122 4632
ОШ "Баратство јединство" Панчево-замена горионика 
на котлу 537.207 537.207

123 4632
ОШ "Доситеј Обрадовић" Омољица-реконструкција 
котларнице 2. фаза (замена котла и горионика) 4.659.195 4.659.195
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124 4632
ОШ "Гоце Делчев" Јабука-реконструкција крова на 
школи 4.000.000 4.000.000

125 4632
ОШ "4.октобар" Глогоњ- фасадни и лимарски радови 
на фискултурној сали 486.809 486.809

126 4632
ОШ"Аксентије Максимовић" Долово-реконструкција 
делова крова 2.800.000 2.800.000

127 4632
ОШ "Жарко Зрењанин" Качарево - замена фасадне 
столарије 3.000.000 3.000.000

128 4632
Балетска школа "Димитрије Парлић"-трошкови 
пројектне документације за доградњу школе 468.265 468.265

    912
01 Приходи из буџета 193.256.129 193.256.129

   912: 193.256.129 193.256.129

3.3  
920  

      

129 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
материјални трошкови 47.280.776 47.280.776

130 Трошкови грејања средњих школa:

131 4631
Гимназија "У. Предић" Панчево-трошкови грејања

2.711.024 2.711.024

132 4631
Медицинска школа "С. Јовановић" Панчево-трошкови 
грејања 1.508.640 1.508.640

133 4631
Економско-трговиска школа "П.Маргановић" Панчево-
трошкови грејања 3.964.865 3.964.865

134 4631
Електротехничка школа "Н.Тесла" Панчево-трошкови 
грејања 1.804.029 1.804.029

135 4631
Техничка школа "23.мај" Панчево-трошкови грејања

4.017.788 4.017.788

136 4631
Машинска школа "Панчево " Панчево-трошкови 
грејања 5.404.077 5.404.077

137 4631
Пољопривредна школа "Ј. Панчић" Панчево-трошкови 
грејања 3.277.523 3.277.523

138 4631
Музичка школа " Ј. Бандур" Панчево-трошкови грејања

1.816.318 1.816.318

139 4631
Дуг за трошкове грејања за 2010. и 2011. годину према 
ЈКП Грејању 3.900.000 3.900.000

140 4631 Трошкови легализације 100.000 100.000

141 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
солидарне помоћи 600.000 600.000

142 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
јубиларне награде 3.500.000 3.500.000

143 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
безбедност ученика 2.000.000 2.000.000

144 4631
Повећани материјални трошкови за коришћење сале

1.551.486 1.551.486

145 4631
Медицинска школа-трошкови грејања и остали 
трошкови сале 682.102 682.102

146 4361
Пољопривредна школа-трош.грејања и остали 
трошкови сале 500.000 500.000

147 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
накнада за коришћење градског грађевинског 
земљишта 1.470.000 1.470.000

148 4631

Једнократна помоћ ''Вуковцима'' и ученицима 
генерације средњих школа за упис на факултете 700.000 700.000

149 4631 Дан просветних радника 450.000 450.000
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124 4632
ОШ "Гоце Делчев" Јабука-реконструкција крова на 
школи 4.000.000 4.000.000

125 4632
ОШ "4.октобар" Глогоњ- фасадни и лимарски радови 
на фискултурној сали 486.809 486.809

126 4632
ОШ"Аксентије Максимовић" Долово-реконструкција 
делова крова 2.800.000 2.800.000

127 4632
ОШ "Жарко Зрењанин" Качарево - замена фасадне 
столарије 3.000.000 3.000.000

128 4632
Балетска школа "Димитрије Парлић"-трошкови 
пројектне документације за доградњу школе 468.265 468.265

    912
01 Приходи из буџета 193.256.129 193.256.129

   912: 193.256.129 193.256.129

3.3  
920  

      

129 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
материјални трошкови 47.280.776 47.280.776

130 Трошкови грејања средњих школa:

131 4631
Гимназија "У. Предић" Панчево-трошкови грејања

2.711.024 2.711.024

132 4631
Медицинска школа "С. Јовановић" Панчево-трошкови 
грејања 1.508.640 1.508.640

133 4631
Економско-трговиска школа "П.Маргановић" Панчево-
трошкови грејања 3.964.865 3.964.865

134 4631
Електротехничка школа "Н.Тесла" Панчево-трошкови 
грејања 1.804.029 1.804.029

135 4631
Техничка школа "23.мај" Панчево-трошкови грејања

4.017.788 4.017.788

136 4631
Машинска школа "Панчево " Панчево-трошкови 
грејања 5.404.077 5.404.077

137 4631
Пољопривредна школа "Ј. Панчић" Панчево-трошкови 
грејања 3.277.523 3.277.523

138 4631
Музичка школа " Ј. Бандур" Панчево-трошкови грејања

1.816.318 1.816.318

139 4631
Дуг за трошкове грејања за 2010. и 2011. годину према 
ЈКП Грејању 3.900.000 3.900.000

140 4631 Трошкови легализације 100.000 100.000

141 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
солидарне помоћи 600.000 600.000

142 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
јубиларне награде 3.500.000 3.500.000

143 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
безбедност ученика 2.000.000 2.000.000

144 4631
Повећани материјални трошкови за коришћење сале

1.551.486 1.551.486

145 4631
Медицинска школа-трошкови грејања и остали 
трошкови сале 682.102 682.102

146 4361
Пољопривредна школа-трош.грејања и остали 
трошкови сале 500.000 500.000

147 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
накнада за коришћење градског грађевинског 
земљишта 1.470.000 1.470.000

148 4631

Једнократна помоћ ''Вуковцима'' и ученицима 
генерације средњих школа за упис на факултете 700.000 700.000

149 4631 Дан просветних радника 450.000 450.000
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150 4631

Машинска школа Панчево-набавка материјала за 
поправку школског намештаја, алата и прибора за 
извођење практичне наставе и материјала и делова за 
опремање аутомобила за извођење практичне  обуке

320.000 320.000
      

  : 7.715.184 7.715.184

151 4632
Гимназија "У. Предић" Панчево-молерски радови

1.500.000 1.500.000

152 4632
Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево-
реконструкција крова школе 2.333.000 2.333.000

153 4632
Електротехничка школа "Никола Тесла"-санација влаге 
у подрумским учионицама 1.080.000 1.080.000

154 4632
Пољопривредна школа "Јосиф Панчоћ" Панчево-
увођење видео надзора 1.802.184 1.802.184

155 4632
Музичка школа " Ј. Бандур" Панчево-санација 
санитарног чвора 1.000.000 1.000.000

    920
01 Приходи из буџета 95.273.812 95.273.812

   920: 95.273.812 95.273.812

3.4

     
     

960    
156 4631 Регрес за превоз ученика из АП Војводине 5.461.950 5.461.950
157 4631 Регрес за превоз студената из АП Војводине 9.058.014 9.058.014

    960
07 Донације од осталих нивоа власти 14.519.964 14.519.964

   960: 14.519.964 14.519.964

3.5    
912  

      

158 4631 Плате, додаци и накнаде запослених лица    1.545.395 1.545.395
159 4631 Социјални доприноси на терет послодавца 276.575 276.575
160 4631 Материјални и програмски трошкови 3.539.333 3.539.333
161 4631 Филмска колонија "Делиблатска пешчара" 130.204 130.204
162 4631 Награде и признања 200.000 200.000

    912
01 Приходи из буџета 5.691.507 5.691.507

   912: 5.691.507 5.691.507

3.6
760     

163 4631
Дом здравља Панчево-утврђивање времена и узрока 
смрти ван здравствене установе 1.000.000 1.000.000

164 4631 Накнада из буџета за здравство 100.000 100.000

165 4631

Завод за јавно здравље-Програм јавно-здравствене 
контроле предшколских и школских установа и то: ПУ 
"Дечја радост", основне школе и средње школе 5.500.000 5.500.000

166 4632 Разна опрема за Дом здравља Панчево 3.025.000 3.025.000

167 4632
Oпрема за рано откривање рака коже за Дом здравља

800.000 800.000

168 4632
Медицинска опрема за интерно одељење Опште 
болнице Панчево 1.600.000 1.600.000
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169 4631

Имплементација електронског картона за Дом здравља 
Панчево (умрежавање организационих јединица, 
набавка хадвера, софтвера и одржавања софтвера) 

3.975.000 3.975.000

170 4631
Програм раног отркивања рака дебелог црева у Дому 
здравља 1.800.000 1.800.000

171 4632 Возило за Хитну помоћ -део средстава 2.000.000 2.000.000
   (  
)

172 4632
Израда крова на згради АТД - преко ЈП Дирекција 
Панчево 11.000.000 11.000.000

173 4632

Пројекат и изградња амбуланте у Иванову преко ЈП 
"Дирекција за изградњу и уређење Панчева" 27.000.000 27.000.000

173.3 4632
Помоћ Општој болници за изградњу паркинг простора 
у кругу Болнице 500.000 500.000

    760
01 Приходи из буџета 58.300.000 58.300.000

   760: 58.300.000 58.300.000

3.7  
820  

174 411 Плате и додаци запослених 107.241.052 2.945.000 110.186.052

174.3 411
Плате и додаци запослених-распоред салда из 2011. 
године 803.685 803.685

175 412 Социјални доприноси на терет послодавца 19.194.613 442.000 19.636.613

175.3 412
Социјални доприноси на терет послодавца-распоред 
салда из 2011. године 143.833 143.833

176 413 Накнаде за превоз запослених-маркица 283.880 283.880
177 414  Социјална давања запосленима 1.000.000 50.000 1.050.000
178 415  Накнаде за превоз запослених 3.055.030 3.055.030
179 416 Јубиларне награде 1.000.000 239.000 1.239.000
180 421  Стални трошкови 27.234.045 4.417.000 31.651.045
181 421 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1.000.000 1.000.000
182 422  Трошкови путовања 200.000 1.049.000 1.249.000
183 423 Услуге по уговору 3.000.000 5.455.000 8.455.000

184 423
Стручне услуге-селектори програма и чланови жирија

150.000 150.000

185 423

Услуге по уговору за ДК Старчево, ДК Глогоњ, ДК 
Иваново, ДК Банатски Брестовац, ДК Качарево и 
Народни музеј 1.242.000 1.242.000

186 425  Текуће поправке и одржавање 2.257.000 1.533.000 3.790.000
187 426  Материјал 2.468.000 12.940.000 15.408.000

188 465

Учешће у финасирању зарада особа са инвалидитетом 
за Културни центар, Градску библиотеку, Историјски 
архив и Народни музеј 1.250.000 1.250.000
  -  

189 424
 Градска библиотека - Панчевачко читалиште, Једна 
књига један град и Књига на дар 250.000 250.000

189.3 424

 Градска библиотека - Суфинансирање матичне 
делатности-средства АП Војводине-распоред салда из 
2011. године 100.000 100.000

190 424  Дом омладине Панчево 1.080.000 1.080.000

191 424
Завод за заштиту споменика културе-Каталог Реке 
индустријског наслеђа 180.000 180.000

192 424

Завод за заштиту споменика културе-Заштита културне 
баштине (Куле светиље-415.000, Спомен плоча на 
згради Гвожђара-82.000) 497.000 497.000
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169 4631

Имплементација електронског картона за Дом здравља 
Панчево (умрежавање организационих јединица, 
набавка хадвера, софтвера и одржавања софтвера) 

3.975.000 3.975.000

170 4631
Програм раног отркивања рака дебелог црева у Дому 
здравља 1.800.000 1.800.000

171 4632 Возило за Хитну помоћ -део средстава 2.000.000 2.000.000
   (  
)

172 4632
Израда крова на згради АТД - преко ЈП Дирекција 
Панчево 11.000.000 11.000.000

173 4632

Пројекат и изградња амбуланте у Иванову преко ЈП 
"Дирекција за изградњу и уређење Панчева" 27.000.000 27.000.000

173.3 4632
Помоћ Општој болници за изградњу паркинг простора 
у кругу Болнице 500.000 500.000

    760
01 Приходи из буџета 58.300.000 58.300.000

   760: 58.300.000 58.300.000

3.7  
820  

174 411 Плате и додаци запослених 107.241.052 2.945.000 110.186.052

174.3 411
Плате и додаци запослених-распоред салда из 2011. 
године 803.685 803.685

175 412 Социјални доприноси на терет послодавца 19.194.613 442.000 19.636.613

175.3 412
Социјални доприноси на терет послодавца-распоред 
салда из 2011. године 143.833 143.833

176 413 Накнаде за превоз запослених-маркица 283.880 283.880
177 414  Социјална давања запосленима 1.000.000 50.000 1.050.000
178 415  Накнаде за превоз запослених 3.055.030 3.055.030
179 416 Јубиларне награде 1.000.000 239.000 1.239.000
180 421  Стални трошкови 27.234.045 4.417.000 31.651.045
181 421 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1.000.000 1.000.000
182 422  Трошкови путовања 200.000 1.049.000 1.249.000
183 423 Услуге по уговору 3.000.000 5.455.000 8.455.000

184 423
Стручне услуге-селектори програма и чланови жирија

150.000 150.000

185 423

Услуге по уговору за ДК Старчево, ДК Глогоњ, ДК 
Иваново, ДК Банатски Брестовац, ДК Качарево и 
Народни музеј 1.242.000 1.242.000

186 425  Текуће поправке и одржавање 2.257.000 1.533.000 3.790.000
187 426  Материјал 2.468.000 12.940.000 15.408.000

188 465

Учешће у финасирању зарада особа са инвалидитетом 
за Културни центар, Градску библиотеку, Историјски 
архив и Народни музеј 1.250.000 1.250.000
  -  

189 424
 Градска библиотека - Панчевачко читалиште, Једна 
књига један град и Књига на дар 250.000 250.000

189.3 424

 Градска библиотека - Суфинансирање матичне 
делатности-средства АП Војводине-распоред салда из 
2011. године 100.000 100.000

190 424  Дом омладине Панчево 1.080.000 1.080.000

191 424
Завод за заштиту споменика културе-Каталог Реке 
индустријског наслеђа 180.000 180.000

192 424

Завод за заштиту споменика културе-Заштита културне 
баштине (Куле светиље-415.000, Спомен плоча на 
згради Гвожђара-82.000) 497.000 497.000
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193 424

 Историјски архив Панчево (изложба Свакодневни 
живот у Панчеву - микрофилмовање и скенирање 
фонда Магистрата I) 200.000 200.000

194 424

 Народни музеј Панчево- 
аквизиција,откуп,конзервација и изложба 
предмета,рестаурација намештаја Олге Смедеревац, 
изложба Маске и ритуали у Србији и демнострација 
штампарске радионице 450.000 450.000

195 424

Културни центар Панчева-уметност, 
архитектура,дизајн, нове технлогије,видео,драмски 
студио,позоришна продукција за децу и одрасле, 
самосталне изложбе панчевачких аутора,продукција 
Галерије,концерти у фоајеу, класична музика, гудачки 
квартет Арко, ауторске изложбе, филмски архив и 
програми у Галерији Електрика 4.294.280 4.294.280

196 424 ДК Глогоњ-Да се корени не забораве 100.000 100.000
197 424 ДК БНС-Refract и две поставке у сеоском музеју 150.000 150.000

198 424
ДК Јабука-дечја ликовна колонија, позоришни и дечији 
фестивал-организација 200.000 200.000

199 424
ДК Иваново-Иваново у фокусу, преко гр. сарадња

130.000 130.000

200 424
ДК Омољица-изложбене активности и филм Познати 
суграђани 180.000 180.000

201 424
ДК Б.Брестовац-Међународни салон уметничке 
фотоградије и дечија ликовна радионица 150.000 150.000

202 424 ДК Качарево-Жаока и New Crew 200.000 200.000

203 424

ДК Долово-смотре, фестивали, ликовна радионица, 
вечери џез и блуз музике 110.000 110.000

204 424
ДК Старчево-изложбене активности у галерији Боем

100.000 100.000

205 424
Аматеризам-учешће на смотрама традиционалног и 
савременог стваралаштва (такмичарски део) 660.000 660.000

206 424 Етно-кореолошке радионице 200.000 200.000
207 424 КУД Абрашевић-обележавање јубилеја 350.000 350.000
208 424 Уметничка удружења-сусрети и трибине 250.000 250.000
209 424 Хорске активности и камерни оркестри 250.000 250.000

 
210 424 Гашини акорди-Креативни културни клуб 60.000 60.000
211 424 Распевано пролеће-Музички центар 100.000 100.000

212 424
Фестивал подводног филма - Клуб подводних 
активности 43.000 43.000

213 424 Рукописи -Дом омладине 300.000 300.000
214 424 Мајски дани књиге-Градска библиотека 300.000 300.000
215 424 Дани природе-КФФА Банатски  Брестовац 80.000 80.000
216 424 Ex teatar fest-Дом омладине 300.000 300.000
217 424 Реге фестивал-Дом омладине 300.000 300.000
218 424 Жисел-ДК Омољица 350.000 350.000
219 424 Рок фестивал-Дом омладине 300.000 300.000
220 424 Etno com fest-Културни центар Панчева 193.000 193.000
221 424 13. Старчевачка тамбурица-ДК Старчево 200.000 200.000
222 424 Етно глас-Дом омладине 150.000 150.000

223 424
43. Салон Панчева (изложба)-Културни центар 
Панчева 160.000 160.000

224 424 Дани духовне музике-Српска православна црква 150.000 150.000
225 424 Бијенале Ex libris - Историјски архив 95.000 95.000
226 424 15. Jazz фестивал-Културни центар Панчева 984.000 984.000
227 424 Бијенале уметности-Културни центар Панчева 3.000.000 3.000.000
228 424 БУДИ-Културни центар Панчева 550.000 550.000
229 424 Класик фест-Културни центар Панчева 400.000 400.000
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230 424 Међународни дан матерњег језика-IN MEDIAS RES 110.000 110.000
231 424 Свeтосавска академија - Српска православна црква 100.000 100.000

232 424 Гррр програм-Културни центар Панчева 225.000 225.000

233 424
44. Ликовна колонија "Делиблатски песак"-Културно 
просветна заједница 500.000 500.000

234 424
Европски дан јеврејске културе-Јеврејска општина 
Панчево 100.000 100.000

235 424 Ex-Yu rock fest-МЗ Старчево 150.000 150.000
236 424 Ноћ музеја-Народни музеј Панчево 500.000 500.000
237 424 Дани прота Васе-преко СПЦ 50.000 50.000

237.3 424
Средства од АП Војводине-распоред салда из 2011. 
године 40.000 40.000
      

238 472
Трошкови  имплементације Стратегије културног 
развоја града Панчева за 2012. годину-конкурс 6.000.000 6.000.000

239 472
Трошкови медијске промоције програма културе и 
бесплатне карте 150.000 150.000

240 472 Накнада из буџета за културу за појединачна давања 300.000 300.000

240.1 472
Накнада из буџета за културу за појединачна давања-
средства из текуће резерве 25.488 25.488

240.3 472

Доприноси за ПИО и здравство за лица која 
самостално обављају уметничку или другу делатност у 
области културе 100.000 100.000

241 472
Подршка талентима у области сликарства, музике, 
балета, филма и др. 500.000 500.000

242 472
Подршка издавању афирмисаних часописа-Квартал, 
Свеске и Читалиште 450.000 450.000

243 472
Одржавање културних добара у јавном простору-преко 
Завода за заштиту споменика културе 150.000 150.000

244 472 Реализација идеја постављања спомен плоча 100.000 100.000

245 472
Премештање споменика Црвеноармејцима по 
закључцима Комисије за споменике 642.000 642.000

246 472
Реконструкција скулптуре "Сејач"-Завод за заштиту 
споменика културе 220.000 220.000

247 472
Археолошко-туристички парк Неолитско Старчево-
преко МЗ Старчево 100.000 100.000

248 472

Пројекат "Културно наслеђе Баната-европско наслеђе"-
прекогранична сарадња Румунија-Србија-преко Завода 
за заштиту споменика културе 648.200 648.200

      
       

249 472

Истраживање културног идентитета Јужног Баната у 
контексту савремених друштвених промена-Народни 
музеј 140.000 140.000

250 472
Сакрално градитељство-Завод за заштиту споменика 
културе 500.000 500.000

251 472

Конзерватосрски радови на зидним сликама и 
иконостасу у Преображенској цркви-преко Завода за 
заштиту споменика културе 1.000.000 1.000.000

252 472
Први међународни ноћни лет Панчево-Букурешт-Град 
Панчево 360.000 360.000

 

253 511

Грађевински и други радови у биоскопу "Аполо"-преко 
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"

24.830.146 24.830.146

253.3 511

Јавна расвета на Стратишту-преко ЈП "Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева"

91.000 91.000
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230 424 Међународни дан матерњег језика-IN MEDIAS RES 110.000 110.000
231 424 Свeтосавска академија - Српска православна црква 100.000 100.000

232 424 Гррр програм-Културни центар Панчева 225.000 225.000

233 424
44. Ликовна колонија "Делиблатски песак"-Културно 
просветна заједница 500.000 500.000

234 424
Европски дан јеврејске културе-Јеврејска општина 
Панчево 100.000 100.000

235 424 Ex-Yu rock fest-МЗ Старчево 150.000 150.000
236 424 Ноћ музеја-Народни музеј Панчево 500.000 500.000
237 424 Дани прота Васе-преко СПЦ 50.000 50.000

237.3 424
Средства од АП Војводине-распоред салда из 2011. 
године 40.000 40.000
      

238 472
Трошкови  имплементације Стратегије културног 
развоја града Панчева за 2012. годину-конкурс 6.000.000 6.000.000

239 472
Трошкови медијске промоције програма културе и 
бесплатне карте 150.000 150.000

240 472 Накнада из буџета за културу за појединачна давања 300.000 300.000

240.1 472
Накнада из буџета за културу за појединачна давања-
средства из текуће резерве 25.488 25.488

240.3 472

Доприноси за ПИО и здравство за лица која 
самостално обављају уметничку или другу делатност у 
области културе 100.000 100.000

241 472
Подршка талентима у области сликарства, музике, 
балета, филма и др. 500.000 500.000

242 472
Подршка издавању афирмисаних часописа-Квартал, 
Свеске и Читалиште 450.000 450.000

243 472
Одржавање културних добара у јавном простору-преко 
Завода за заштиту споменика културе 150.000 150.000

244 472 Реализација идеја постављања спомен плоча 100.000 100.000

245 472
Премештање споменика Црвеноармејцима по 
закључцима Комисије за споменике 642.000 642.000

246 472
Реконструкција скулптуре "Сејач"-Завод за заштиту 
споменика културе 220.000 220.000

247 472
Археолошко-туристички парк Неолитско Старчево-
преко МЗ Старчево 100.000 100.000

248 472

Пројекат "Културно наслеђе Баната-европско наслеђе"-
прекогранична сарадња Румунија-Србија-преко Завода 
за заштиту споменика културе 648.200 648.200

      
       

249 472

Истраживање културног идентитета Јужног Баната у 
контексту савремених друштвених промена-Народни 
музеј 140.000 140.000

250 472
Сакрално градитељство-Завод за заштиту споменика 
културе 500.000 500.000

251 472

Конзерватосрски радови на зидним сликама и 
иконостасу у Преображенској цркви-преко Завода за 
заштиту споменика културе 1.000.000 1.000.000

252 472
Први међународни ноћни лет Панчево-Букурешт-Град 
Панчево 360.000 360.000

 

253 511

Грађевински и други радови у биоскопу "Аполо"-преко 
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"

24.830.146 24.830.146

253.3 511

Јавна расвета на Стратишту-преко ЈП "Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева"

91.000 91.000
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254 511

Уређење простора у улици Жарка Зрењанина број 1 у 
Панчеву за легат Бате Михаиловића-преко ЈП 
"Дирекција за изградњу и уређење Панчева" 500.000 500.000

254.3 511

Уређење простора у улици Жарка Зрењанина број 1 у 
Панчеву за легат Бате Михаиловића-преко ЈП 
"Дирекција за изградњу и уређење Панчева" 2.442.377 2.442.377

255 511

Културни центар Панчева-уређење сценског простора 
(замена дрвене конструкције на бини) 3.000.000 3.000.000

255.3 511
Културни центар Панчева-пројекат и извођење радова 
на Летњој позорници 2.619.528 2.619.528

256 511

Завод за заштиту споменика културе-реконструкција 
ел.енергетског кабла и постављање видеонадзора 

140.000 140.000

256.1 511
Капиталне инвестиције за установе и удружења из 
области културе-средства из текуће резерве 94.096 94.096

257 511
Народни музеј-израда техничке документације за 
раконструкцију Музеја 1.000.000 1.000.000

258 511
ДК Глогоњ-трошкови прикључка зграде Дома на 
електро-енергетску и водоводну мрежу 250.000 250.000

259 511
ДК Глогоњ-инсталација грејања-преко ЈП "Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева" 1.800.000 1.800.000

259.3 511

ДК Банатски Брестовац-извођење грађевинско-
занатских радова, поправка крова, израда главног 
пројекта и санација громобранске инсталације-преко 
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" 177.000 177.000

260 512
 Градска библиотека (набавка књига, компјутерске и 
друге опреме) 2.500.000 2.500.000

260.1 512
Културни центар-опрема за Летњу позорницу-средства 
из текуће резерве 4.813.166 4.813.166

    820
01 Приходи из буџета 245.949.901 245.949.901
04 Сопствени приходи буџетских корисника 29.070.000 29.070.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.087.518 1.087.518

   820: 247.037.419 29.070.000 276.107.419

3.8  
810    

261 481 Плате и додаци запослених 7.957.664 7.957.664
262 481 Социјални доприноси на терет послодавца 1.424.161 1.424.161
263 481 Социјална давања запосленима 111.750 111.750

264 4511
Текуће субвенције ЈКП "Младост" за повећане 
трошкове коришћења спортских објеката 3.005.963 3.005.963

265 472
Накнаде из буџета за спорт-финансирање спортских 
стручњака 1.850.000 1.850.000

266 472 Олимпијске наде и млади таленти 1.700.000 1.700.000

266.1 472
Олимпијске наде и млади таленти-средства из текуће 
резерве 80.000 80.000

267 472 Средства за развој спорта 2.866.950 2.866.950
268 472 Програмске активности у сарадњи са ОКС 1.500.000 1.500.000

268.3 472
Средства за откуп стана Битевић Слободана- светског 
првака у каратеу 1.700.000 1.700.000

 -  

269 481 Такмичарски спорт 1. група и "Тренирај бесплатно" 20.708.487 20.708.487

270 481 Такмичарски спорт 10.467.500 10.467.500
271 481 Спорт у насељеним местима 1.766.500 1.766.500
272 481 Рекреација 200.000 200.000
273 481 Спорт особа са посебним потребама 517.500 517.500
274 481 Школски спорт 1.449.000 1.449.000



    Страна    14 --  Број   5                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                         08. март 2012 . године

 

  

  

 

  

   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
275 481 Спортске манифестације 310.500 310.500

276 511
Изградња монтажне хале спортова у Долову-Балонка- 
2. фаза-МЗ Долово 4.415.840 4.415.840

    810
01 Приходи из буџета 62.031.815 62.031.815

   810: 62.031.815 62.031.815

3.9  

090
     

277 4631 Плате и додаци запослених 32.359.563 32.359.563
278 4631 Социјални доприноси на терет послодавца 5.791.301 5.791.301
279 4631 Социјална давања запосленима 500.000 500.000
280 4631 Јубиларне награде 600.000 600.000

281 4631
Накнада за коришћење градског грађевинског 
земљишта 10.000 10.000

  -    
        , 
  

282 4631 Материјални трошкови 3.000.000 3.000.000
283 4631 Огрев 150.000 150.000

284 4631
Регресирање услуга-дневни боравак и помоћ у кући

7.000.000 7.000.000
285 4631 Oстали програмски трошкови 650.000 650.000

286 4631
Геронтолошки центар-трошкови суфинансирања 
грејања и воде 4.000.000 4.000.000

287 4632

Изградња прихватне станице и прихватилишта за 
одрасла и стара лица преко ЈП "Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева" 12.000.000 12.000.000

288 4632 Опрема за раднике 200.000 200.000
289 4632 Опрема за клубове 500.000 500.000

290 4632

Реконструкција таванског простора Клуба за одрасла и 
стара лица у Карађорђевој 25 преко ЈП "Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева" 7.500.000 7.500.000

290.1 4631
Накнада за изградњу и одржавање склоништа-ЈП 
"Склоништа"-из текуће резерве 126.871 126.871

291 4631 Увођење стандарда HACCP 300.000 300.000
292 4632 Куповина возила за потребе Народне кухиње 1.600.000 1.600.000

   

293 4631 Материјални трошкови 1.715.000 1.715.000

294 4631
Материјални трошкови за спровођење програма 
помоћи социјално угроженим грађанима 300.000 300.000

295 4631 Услуге по уговору 1.080.000 1.080.000
296 4631 Огрев 400.000 400.000
297 4631 Текуће одржавање објекта 600.000 600.000
298 4632 Опрема 350.000 350.000

       
-    

299 4631 Материјални трошкови 1.200.000 1.200.000
. . "  "-  

300 4631 Материјални трошкови 1.519.000 1.519.000
301 4631 Услуге по уговору 200.000 200.000
302 4632 Опрема, књиге и школски прибор за ученике 220.000 220.000
303 4631 Ужина за ученике школе "Мара Мандић" 1.400.000 1.400.000
304 4631 Хипотерапија деце и ученика 100.000 100.000

305 4631
Организација превоза деце са инвалидитетом до 
дневног боравка "Невен"-преко "Тијана Турс" 1.500.000 1.500.000

-    

306 4631
Материјални трошкови за прихватну станицу и 
прихватилиште 2.400.000 2.400.000
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275 481 Спортске манифестације 310.500 310.500

276 511
Изградња монтажне хале спортова у Долову-Балонка- 
2. фаза-МЗ Долово 4.415.840 4.415.840

    810
01 Приходи из буџета 62.031.815 62.031.815

   810: 62.031.815 62.031.815

3.9  

090
     

277 4631 Плате и додаци запослених 32.359.563 32.359.563
278 4631 Социјални доприноси на терет послодавца 5.791.301 5.791.301
279 4631 Социјална давања запосленима 500.000 500.000
280 4631 Јубиларне награде 600.000 600.000

281 4631
Накнада за коришћење градског грађевинског 
земљишта 10.000 10.000

  -    
        , 
  

282 4631 Материјални трошкови 3.000.000 3.000.000
283 4631 Огрев 150.000 150.000

284 4631
Регресирање услуга-дневни боравак и помоћ у кући

7.000.000 7.000.000
285 4631 Oстали програмски трошкови 650.000 650.000

286 4631
Геронтолошки центар-трошкови суфинансирања 
грејања и воде 4.000.000 4.000.000

287 4632

Изградња прихватне станице и прихватилишта за 
одрасла и стара лица преко ЈП "Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева" 12.000.000 12.000.000

288 4632 Опрема за раднике 200.000 200.000
289 4632 Опрема за клубове 500.000 500.000

290 4632

Реконструкција таванског простора Клуба за одрасла и 
стара лица у Карађорђевој 25 преко ЈП "Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева" 7.500.000 7.500.000

290.1 4631
Накнада за изградњу и одржавање склоништа-ЈП 
"Склоништа"-из текуће резерве 126.871 126.871

291 4631 Увођење стандарда HACCP 300.000 300.000
292 4632 Куповина возила за потребе Народне кухиње 1.600.000 1.600.000

   

293 4631 Материјални трошкови 1.715.000 1.715.000

294 4631
Материјални трошкови за спровођење програма 
помоћи социјално угроженим грађанима 300.000 300.000

295 4631 Услуге по уговору 1.080.000 1.080.000
296 4631 Огрев 400.000 400.000
297 4631 Текуће одржавање објекта 600.000 600.000
298 4632 Опрема 350.000 350.000

       
-    

299 4631 Материјални трошкови 1.200.000 1.200.000
. . "  "-  

300 4631 Материјални трошкови 1.519.000 1.519.000
301 4631 Услуге по уговору 200.000 200.000
302 4632 Опрема, књиге и школски прибор за ученике 220.000 220.000
303 4631 Ужина за ученике школе "Мара Мандић" 1.400.000 1.400.000
304 4631 Хипотерапија деце и ученика 100.000 100.000

305 4631
Организација превоза деце са инвалидитетом до 
дневног боравка "Невен"-преко "Тијана Турс" 1.500.000 1.500.000

-    

306 4631
Материјални трошкови за прихватну станицу и 
прихватилиште 2.400.000 2.400.000
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307 4632 Опрема за децу 300.000 300.000

   ''   '' -  

308 4631 Материјални трошкови 1.656.000 1.656.000
309 4631 Израда монографије поводом годишњице Дома 150.000 150.000
310 4631 Подршка меморијалном турниру 50.000 50.000

     :
311 4729 Једнократне помоћи 16.000.000 16.000.000
312 4726 Погребни трошкови 1.500.000 1.500.000
313 4723 Разне помоћи 2.730.000 2.730.000

313.3 4723

Помоћ за лечење Јурица Звездане-на хуманитарни 
жиро рачун Јурица Слободана број:   160-
5610200018878-72 код Банке Интеса 127.000 127.000

313.31 4723

Помоћ за лечење Јурица Звездане-на хуманитарни 
жиро рачун Јурица Слободана број:   160-
5610200018878-72 код Банке Интеса -распоред салда 
из 2011. године 44.300 44.300

314 4729
Накнаде за ургентно хранитељство преко Центра за 
социјлни рад "Солидарност" 600.000 600.000

315 4729
Накнаде за жртве насиља преко Центра за социјални 
рад "Солидарност" 400.000 400.000

  

316 472
Средства за финансирање развојних пројеката из 
социјалне политике 4.000.000 4.000.000

317 472 Пројекат сарадње са British Council-om 10.000.000 10.000.000

318 481

Средства за рад удружења грађана тешких хроничних 
болесника и инвалидних особа-конкурс 2.000.000 2.000.000

319 4631

Израда компјутерског програма за обједињавање базе 
података за удружења грађана из области здравства и 
социјалне политике 150.000 150.000

320 472
Реализација програма "Становање уз подршку"-
Пројекат "Кућа на пола пута" - преко Споменка 1.400.000 1.400.000

321 472
Социјално становање у заштићеним условима-Центар 
за социјални рад 2.000.000 2.000.000

322 472

Становање уз подршку-Центар за социјални рад 
(250.000,00 динара) и УГ ''На пола пута'' (1.500.000,00 
динара) 1.750.000 1.750.000

323 472

Интегрисана социјално здравствена заштита-Програм 
геронтодоктор-Геронтолошки центар Панчево

1.200.000 1.200.000

324 472

Финансијска подршка социјално најугроженијим 
грађанима за плаћање комуналних услуга предузећима 
чији су оснивачи Град и МЗ у насељеним местима

10.000.000 10.000.000

325 472

Регресирање трошкова социјалног становања 
корисника МОП-а преко ЈП "ГСА" 1.000.000 1.000.000

326 472

Упис у катастар непокретности и геодетска мерења 
градских станова социјално угрожених лица-преко ЈП 
"ГСА" 500.000 500.000

327 4631

Дом слепих "Збрињавање" Панчево-доградња 
инсталација централног грејања са набавком опреме за 
грејање у монтажним кућама 522.000 522.000

327.3 4631
Дом слепих "Збрињавање" Панчево-партиципација 
трошкова  грејања 200.000 200.000

328 4632
Дом слепих "Збрињавање" Панчево-опремање клуба за 
слепа лица 778.000 778.000

329 4632 Постављање семафора за слепа лица 500.000 500.000

329.3 511
Изградња сигурне куће у Панчеву-донација НИС а.д 
Нови Сад-распоред салда из 2011. године 20.490 20.490
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330 472
Подршка локалном акционом плану-пакети 
грађевинског материјала и економско оснаживање 3.000.000 3.000.000

330.31 472 Подршка локалном акционом плану 150.000 150.000

330.32 472

Помоћ у економском оснаживању и осамостаљивању-
Средства Комесаријата за избеглице-распоред салда из 
2011. године 288.788 288.788

330.33 472

Помоћ у грађевинском материјалу за интерно расељена 
лица-Средства Комесаријата за избеглице-распоред 
салда из 2011. године 2.000.000 2.000.000

330.34 472

Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице-
Средства Комесаријата за избеглице-распоред салда из 
2011. године 2.000.000 2.000.000

330.35 472
Средства Комесаријата за избеглице-распоред салда из 
2011. године 4.320 4.320

    
   2009-2012

331 472
Унапређење становања и легализација ромских насеља 

200.000 200.000

332 472
Хигијенизација ромских насеља преко ЈКП "Хигијена" 

1.000.000 1.000.000

333 472
Помоћ за плаћање такси приликом вађења личних 
докумената 50.000 50.000

334 472

Програм укључивања Рома у здравствени систем-
набавка лекова и медицинских препарата-преко 
Апотеке "Панчево" 50.000 50.000

335 472 Набавка хигијенских пакета 100.000 100.000

336 472
Унапређење предшколског, основног и средњег 
образовања Рома 2.500.000 2.500.000

337 472
Jeднократна помоћ за успешан завршетак школске 
године 500.000 500.000

338 472
Унапређивање културе информисања и развоја 
цивилног сектора Рома 100.000 100.000

339 472 Међународни дан Рома 150.000 150.000
340 472 Народна кухиња -преко Геронтолошког центра 24.000.000 24.000.000

    090
01 Приходи из буџета 180.457.735 180.457.735
08 Донације од невладиних организација и појединаца 127.000 127.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.357.898 4.357.898

   090: 184.942.633 184.942.633

3.10

    -  
  

911  
341 411 Плате и додаци запослених 165.513.279 44.808.832 210.322.111
342 411 Разлика до минималне зараде-ПУ ДЕЧЈА РАДОСТ 2.714.240 2.714.240
343 412 Социјални доприноси на терет послодавца 29.621.452 8.020.524 37.641.976

344 412
Разлика до минималне зараде -  доприноси -ПУ ДЕЧЈА 
РАДОСТ 485.760 485.760

345 414

Социјална давања ("Дечја радост" Панчево-1.800.000 и 
васпитачи у основним школама у насељеним местима-
500.000) 2.300.000 450.000 2.750.000

346 416 Јубиларне награде 2.000.000 700.000 2.700.000
. .  "  "

347 415 Накнаде за превоз за запослене 3.726.000 1.213.000 4.939.000
348 421 Стални трошкови 20.000.000 9.965.835 29.965.835
349 421 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 950.000 950.000
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350 422 Трошкови путовања 240.000 2.225.315 2.465.315
351 423 Услуге по уговору 1.700.000 5.145.327 6.845.327
352 423 Увођење стандарда ISO, HACCP i OHSAS 500.000 500.000

352,3 424 Здравствена заштита по уговору 10.000 10.000
353 425 Текуће поправке и одржавање 4.500.000 2.324.679 6.824.679
354 426 Материјал 52.000.000 22.786.098 74.786.098

354.31 431 Амортизација објеката и опреме 1.800.000 1.800.000
354.32 440 Отплата камата 200 200

355 465
Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом

1.800.000 1.800.000

356 472
Трошкови превоза предшколске деце са пратиоцима са 
Старог Тамиша и Скробаре 200.000 200.000

356.3 482 Регистрација возила и судске таксе 204.760 204.760
357 511 Капитално одржавање зграде и објеката 3.700.000 1.350.000 5.050.000
358 512 Машине и опрема 2.000.000 540.000 2.540.000

    

359 4631

Стални трошкови:О.Ш. Јабука , О.Ш. Омољица , О.Ш. 
Старчево и О.Ш. Качарево и О.Ш. Глогоњ

5.600.000 5.600.000
360 4631 Услуге по уговору 200.000 200.000

361 4727

Регресирана исхрана деце и ученика у продуженим 
боравцима у основним школама (преко основних 
школа и ПУ ''Дечја радост'') 4.000.000 4.000.000

362 4631
Трошкови превоза и боравка деце са сметњама у 
развоју у установама на територији друге општине 80.000 80.000

363 4632
ОШ " Доситеј Обрадовић" Омољица-замена столарије

500.000 500.000

364 4632 ОШ " Моша Пијаде" Иваново-набавка намештаја 250.000 250.000

365 4632
ОШ"4.октобар" Глогоњ-израда подова у згради 
забавишта 1.200.000 1.200.000

366 4632 ОШ"4.октобар" Глогоњ-опрема и прибор за кухињу 150.000 150.000

366.1 4632
Опремање вртића у Основној школи "Вук Стефановић 
Караџић" Старчево из текуће резерве 200.000 200.000

366.31 4632
ОШ "Вук Стефановић Караџић" Старчево-опремање и 
намештај за вртић 4.800.000 4.800.000

366.32 4632
ОШ "Жарко Зрењанин" Банатско Ново-израда пројекта 
за вртић 600.000 600.000

      
 

367 4723 Накнада за прворођено дете 17.000.000 17.000.000

368 4723

Регресирани боравак деце у ПУ ''Дечја радост'' и 
вртићима у насељеним местима по Одлуци о 
финансијској подршци породици са децом 4.200.000 4.200.000

369 472

Подршка програму за образовање деце и васпитавање 
деце са тешкоћама у развоју преко ПУ "Дечја радост"

5.000.000 5.000.000
370 472 Програм двојезичне наставе у вртићима 900.000 900.000

371 4723
Накнада за бесплатан боравак трећег детата у 
вртићима и забавиштима од АП Војводине 15.000.000 15.000.000

371.3 4723
Четворочасовни припремни предшколски програм - 
средства из АП Војводине 2.420.534 2.420.534

372 4723
Пакет за новорођенчад преко "Апотеке Панчево" 
Панчево 8.500.000 8.500.000

373 4723
Накнада за рођење тројки и већег броја деце

330.000 330.000

374 4723
Једнократна помоћ продицама са тројкама и 
четворкама до навршене седме године 300.000 300.000

375 4723
Вантелесна оплодња-трећи покушај-преко РФЗО 
Филијала за Јужно-банатски округ 5.000.000 5.000.000
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376 4723
Једнократна помоћ за најстарију породиљу преко 
Центра за социјални рад 20.000 20.000

377 4723 Пакети за прве бебе у текућој години 20.000 20.000
378 4723 Новчана помоћ незапосленим породиљама 30.000.000 30.000.000

379 4723
ЈП Дирекција -Дивчибаре-учешће у трошковима 
боравка деце 24.800.000 24.800.000

380 425 ЈП Дирекција -Дивчибаре-текуће одржавање 200.000 200.000
381 512 ЈП Дирекција -Дивчибаре - опрема 900.000 900.000

    911
01 Приходи из буџета 408.700.731 408.700.731
04 Сопствени приходи буџетских корисника 101.544.570 101.544.570
07 Донације од осталих нивоа власти 17.420.534 17.420.534

   911: 426.121.265 101.544.570 527.665.835

3.11
810    

382 424
Конкурс за реализацију акционог плана бриге о 
младима за 2012. годину 1.300.000 1.300.000

383 424 Активности канцеларије за младе 470.000 470.000

384 424
Aктивности ресурсног центра за младе града Панчева

800.000 800.000

385 472
Накнаде за образовање-једнократне помоћи најбољим 
студентима за постигнуте резултате 980.000 980.000

386 472 Матурантска парада 2012. године 500.000 500.000
387 472 Рекреативно едукативни камп "Друштво у природи" 350.000 350.000

388 472
Евалуација Старатегије бриге о младима општине 
Панчево 2007-2012 и припрема за израду нове 500.000 500.000

389 472
Програм "Србија у ритму Европе"-Српски ритам 
европских вредности Д.О.О Београд 362.400 362.400

390 472
Пројекат "Rock-n-river"-прекогранична сарадња 
Румунија-Србија-град Панчево 2.570.000 2.570.000

390.31 472

Пројекат Сајам бесплатно неформалног образовања 
"Знање за џ"-средства АП Војводине-распоред салда из 
2011. године 103.380 103.380

390.32 472

Aктивности канцеларије за младе-Квиз "Колико се 
познајемо"-средства из АП Војводине-распоред салда 
из 2011. године 2.511 2.511

390.33 472
Пројекат "Хоћу да знам"-средства из АП Војводине-
распоред салда из 2011. године 806 806

    
01 Приходи из буџета 7.832.400 7.832.400
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 106.697 106.697

   810: 7.939.097 7.939.097

3.12
  

160
       

391 481 Стална конференција градова и општина 1.516.560 1.516.560

392 481

Средства за рад удружења грађана (конкурс за редовно 
месечно финансирање програма и једнократно давање 
за пројекте) 1.743.801 1.743.801

393 481
Међуопштинска организација глувих и наглувих 
Панчево 250.000 250.000

394 481
Међуопштинска организација слепих и  слабовидих 
Панчево 260.000 260.000

395 481 Општински ватрогасни савез Панчево 1.604.365 1.604.365
396 481 Комитет за бесплатну правну помоћ 1.327.671 1.327.671
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376 4723
Једнократна помоћ за најстарију породиљу преко 
Центра за социјални рад 20.000 20.000

377 4723 Пакети за прве бебе у текућој години 20.000 20.000
378 4723 Новчана помоћ незапосленим породиљама 30.000.000 30.000.000

379 4723
ЈП Дирекција -Дивчибаре-учешће у трошковима 
боравка деце 24.800.000 24.800.000

380 425 ЈП Дирекција -Дивчибаре-текуће одржавање 200.000 200.000
381 512 ЈП Дирекција -Дивчибаре - опрема 900.000 900.000

    911
01 Приходи из буџета 408.700.731 408.700.731
04 Сопствени приходи буџетских корисника 101.544.570 101.544.570
07 Донације од осталих нивоа власти 17.420.534 17.420.534

   911: 426.121.265 101.544.570 527.665.835

3.11
810    

382 424
Конкурс за реализацију акционог плана бриге о 
младима за 2012. годину 1.300.000 1.300.000

383 424 Активности канцеларије за младе 470.000 470.000

384 424
Aктивности ресурсног центра за младе града Панчева

800.000 800.000

385 472
Накнаде за образовање-једнократне помоћи најбољим 
студентима за постигнуте резултате 980.000 980.000

386 472 Матурантска парада 2012. године 500.000 500.000
387 472 Рекреативно едукативни камп "Друштво у природи" 350.000 350.000

388 472
Евалуација Старатегије бриге о младима општине 
Панчево 2007-2012 и припрема за израду нове 500.000 500.000

389 472
Програм "Србија у ритму Европе"-Српски ритам 
европских вредности Д.О.О Београд 362.400 362.400

390 472
Пројекат "Rock-n-river"-прекогранична сарадња 
Румунија-Србија-град Панчево 2.570.000 2.570.000

390.31 472

Пројекат Сајам бесплатно неформалног образовања 
"Знање за џ"-средства АП Војводине-распоред салда из 
2011. године 103.380 103.380

390.32 472

Aктивности канцеларије за младе-Квиз "Колико се 
познајемо"-средства из АП Војводине-распоред салда 
из 2011. године 2.511 2.511

390.33 472
Пројекат "Хоћу да знам"-средства из АП Војводине-
распоред салда из 2011. године 806 806

    
01 Приходи из буџета 7.832.400 7.832.400
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 106.697 106.697

   810: 7.939.097 7.939.097

3.12
  

160
       

391 481 Стална конференција градова и општина 1.516.560 1.516.560

392 481

Средства за рад удружења грађана (конкурс за редовно 
месечно финансирање програма и једнократно давање 
за пројекте) 1.743.801 1.743.801

393 481
Међуопштинска организација глувих и наглувих 
Панчево 250.000 250.000

394 481
Међуопштинска организација слепих и  слабовидих 
Панчево 260.000 260.000

395 481 Општински ватрогасни савез Панчево 1.604.365 1.604.365
396 481 Комитет за бесплатну правну помоћ 1.327.671 1.327.671
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397 481
Асоцијација Пријатељи Панчева-Интернационални 
карневал 1.700.548 1.700.548

398 481
Годишња чланарина за 2012. годину Federation of 
European Carneval Cities 55.233 55.233

399 481 Удружење просветних радника 575.988 575.988

400 481
Подршка пројектима за развој пољопривреде - 
Аграрни буџет HACCP и друго 2.000.000 2.000.000

401 481 Подршка пројектима 5.550.000 5.550.000
401.1 481 Подршка пројектима из текуће буџетске резерве 500.000 500.000
402 481 Обуке (писање пројеката, усавршавање) 0 0
403 481 Подршка удружењима у насељеним местима 0 0

404 481 B2B састанци - подстицање инвестиција у Панчеву 0 0
405 481 Манифестације-насељена места 900.000 900.000
406 481 Јавне презентације 0 0
407 481 Промотивне активности - видео и фото 0 0
408 481 Промотивни материјал - дизајн 0 0
409 481 Сајмови-учешће 0 0

    160
01 Приходи из буџета 17.984.166 17.984.166

   160: 17.984.166 17.984.166

3.13
830    

 "  " 

410 4511
ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - 
зараде са доприносима на терет послодавца 36.200.000 36.200.000

411 4511
ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - 
остали трошкови пословања 19.449.374 19.449.374

411.3 4512

ЈРП "Радиотелевизија Панчево" -средства за 
адаптацију зграде-средства из кредита по Одлуци из 
2010. године-распоред салда из 2011. године 12.660.868 12.660.868

412 472
Пројекти и програми у области информисања-конкурс

1.000.000 1.000.000

413 472
НИУ "Либертатеа" -подршка пројекту од локалног 
значаја 120.000 120.000

    830
01 Приходи из буџета 56.769.374 56.769.374
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.660.868 12.660.868

   830 69.430.242 69.430.242

3.14
    -

 

560
     

 

414 424 Животна средина-део програма 28.960.000 28.960.000

414.31 424

Животна средина-средства за обавезе по уговорима из 
ранијих година и за непокренуте активности из 
Програма 11.048.601 11.048.601

414.32 512

Средства на име суфинансирања пројекта "Превенција 
настанка нових депонија на територији града Панчева"-
средства из АП Војводине-распоред салда из 2011. 
године 348.034 348.034

414.33 512

Проширење система за контролни мониторинг имисије 

града Панчева и еколошки пројекти-донација НИС-а 

АД Нови Сад-распоред салда из 2011. године 116.348 116.348
415 423 Сузбијање амброзије 1.100.000 1.100.000
416 424 Унапређење шумског фонда 1.153.768 1.153.768

416.31 424
Унапређење шумског фонда-распоред салда из 2011. 
године 1.212.818 1.212.818
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417 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Јабука

1.363.608 1.363.608

418 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Глогоњ

1.017.583 1.017.583

419 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ 
Качарево 1.391.595 1.391.595

420 511

Пројекат снабдевања водом северних села града 
Панчева- деоница Панчево-Скробара-Качарево-
средства Мин. жив. средине, рударства и пр. 
планирања преко Фонда за развој РС

0 8.210.180 8.210.180

420.3 511

Пројекат снабдевања водом северних села града 
Панчева- деоница Панчево-Скробара-Качарево-
распоред салда из 2011. године 5.788.452 5.788.452

421 511

Пројекат снабдевања водом северних села града 
Панчева- деоница Панчево-Скробара-Качарево-Фонд 
за развој РС -средства кредита

0 65.681.440 65.681.440

422 511

Суфинансирање комуналне инфраструктуре у циљу 
уредног снабдевања водом за пиће одређених делова 
Града-средства Министарства животне средине, 
рударства и просторног планирања Републике Србије

10.200.000 10.200.000

422.31 511

Финансирање пројекта- Деоница магистралног 
водовода од пумпне станице Караула према Качареву-
средства Министарства животне средине, рударства и 
просторног планирања Републике Србије-распоред 
салда из 2011. године 6.800.000 6.800.000

422.32 511

Финансирање пројекта- Деоница магистралног 
водовода од пумпне станице Караула према Качареву

49.771.019 49.771.019

423 511

Реконструкција водоводне мреже у Качареву - средства 
Министарства за заштиту животне средине и 
просторног планирања преко Фонда за развој 
Републике Србије 8.789.820 8.789.820

424 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ 
Банатско Ново Село 1.363.607 1.363.607

425 451

Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Долово

1.363.607 1.363.607

426 4632
Део средстава за насељена места по посебном акту

4.086.576 4.086.576
427 511 Aсфалтирање Тамишке улице у Омољици 4.706.000 4.706.000

427.31 511
Средства за изградњу објекта за разврставање 
комуналног отпада 1.082.147 1.082.147

427.32 511
Суфинсирање санације депоније чврстог комуналног 
отпада у Старчеву 4.150.284 4.150.284

427.33 511

Суфинсирање санације депоније чврстог комуналног 
отпада у Старчеву-средства из Фонда за заштиту 
животне средине Републике Србије 2.766.857 2.766.857

    95.851.335 82.681.440 178.532.775

 " " 

 428 4511 Текуће субвенције-чишћење јавних површина 33.496.630 33.496.630

429 4512
Изградња објекта за разврставање комуналног отпада-
средства кредита по Одлуци за 2011. годину 12.385.726 12.385.726

   " "    45.882.356 45.882.356
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417 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Јабука

1.363.608 1.363.608

418 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Глогоњ

1.017.583 1.017.583

419 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ 
Качарево 1.391.595 1.391.595

420 511

Пројекат снабдевања водом северних села града 
Панчева- деоница Панчево-Скробара-Качарево-
средства Мин. жив. средине, рударства и пр. 
планирања преко Фонда за развој РС

0 8.210.180 8.210.180

420.3 511

Пројекат снабдевања водом северних села града 
Панчева- деоница Панчево-Скробара-Качарево-
распоред салда из 2011. године 5.788.452 5.788.452

421 511

Пројекат снабдевања водом северних села града 
Панчева- деоница Панчево-Скробара-Качарево-Фонд 
за развој РС -средства кредита

0 65.681.440 65.681.440

422 511

Суфинансирање комуналне инфраструктуре у циљу 
уредног снабдевања водом за пиће одређених делова 
Града-средства Министарства животне средине, 
рударства и просторног планирања Републике Србије

10.200.000 10.200.000

422.31 511

Финансирање пројекта- Деоница магистралног 
водовода од пумпне станице Караула према Качареву-
средства Министарства животне средине, рударства и 
просторног планирања Републике Србије-распоред 
салда из 2011. године 6.800.000 6.800.000

422.32 511

Финансирање пројекта- Деоница магистралног 
водовода од пумпне станице Караула према Качареву

49.771.019 49.771.019

423 511

Реконструкција водоводне мреже у Качареву - средства 
Министарства за заштиту животне средине и 
просторног планирања преко Фонда за развој 
Републике Србије 8.789.820 8.789.820

424 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ 
Банатско Ново Село 1.363.607 1.363.607

425 451

Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Долово

1.363.607 1.363.607

426 4632
Део средстава за насељена места по посебном акту

4.086.576 4.086.576
427 511 Aсфалтирање Тамишке улице у Омољици 4.706.000 4.706.000

427.31 511
Средства за изградњу објекта за разврставање 
комуналног отпада 1.082.147 1.082.147

427.32 511
Суфинсирање санације депоније чврстог комуналног 
отпада у Старчеву 4.150.284 4.150.284

427.33 511

Суфинсирање санације депоније чврстог комуналног 
отпада у Старчеву-средства из Фонда за заштиту 
животне средине Републике Србије 2.766.857 2.766.857

    95.851.335 82.681.440 178.532.775

 " " 

 428 4511 Текуће субвенције-чишћење јавних површина 33.496.630 33.496.630

429 4512
Изградња објекта за разврставање комуналног отпада-
средства кредита по Одлуци за 2011. годину 12.385.726 12.385.726

   " "    45.882.356 45.882.356
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 " " 

430 4511
Tекуће субвенције-отплате главница кредита за 
измирење дуга за утрошени гас 53.050.000 53.050.000

   " "  53.050.000 53.050.000

 " " 

431 4511
Текуће субвенције- одржавање јавних зелених 
површина у Граду 27.190.980 27.190.980

432 4511 Текуће субвенције- одржавање Народне баште 5.000.000 5.000.000

433 4511
Одржавање дечијих игралишта и парковског 
мобилијара у граду 2.500.000 2.500.000

434 4512
Проширење парка "Народна башта-Барутана" -
средства из кредита по Одлуци за 2011. годину 19.169.556 19.169.556

435 4512  Радови на покривању Зелене пијаце 30.000.000 30.000.000

436 4512

Пројекат и почетак радова на покривању Зелене пијаце 
-средства из кредита по Одлуци за 2011. годину

8.459.192 8.459.192
   " "  92.319.728 92.319.728

 "   " 

436.3 4512
Наставак изградње канализационе мреже у Охридској 
улици и просеку 21.000.000 21.000.000

   "   " 21.000.000 21.000.000

    

437 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 173.567.766 173.567.766
    173.567.766 173.567.766

    560
01 Приходи из буџета 458.363.771 458.363.771
04 Сопствени приходи буџетских корисника 82.681.440 82.681.440
07 Донације од осталих нивоа власти 12.966.857 12.966.857
10 Примања од домаћих задуживања 40.014.474 40.014.474
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 14.265.652 14.265.652

   560 525.610.754 82.681.440 608.292.194

3.15

 "      
"  

620  

438 411 Плате и додаци запослених 99.921.000 99.921.000
439 412 Социјални доприноси на терет послодавца 17.886.000 17.886.000
440 481 Допринос коморама 499.000 499.000
441 482 Обавезе за остале расходе- ПДВ 15.000.000 3.820.000 18.820.000
442 413 Накнаде у натури 350.000 350.000
443 414 Социјална давања запослених 2.940.000 1.100.000 4.040.000
444 415 Накнаде за запослене 3.000.000 3.000.000
445 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4.550.000 4.550.000
446 421 Стални трошкови 81.950.000 220.000 82.170.000
447 422 Трошкови путовања 930.000 930.000
448 423 Услуге по уговору 14.680.000 4.980.000 19.660.000

448.3 423
Пројекат "Старо Панчево"- донација НИС а.д. Нови 
Сад -распоред салда из 2011. године 686.820 686.820

449 424 Специјализоване услуге 4.500.000 4.500.000
449.3 424 Специјализоване услуге- распоред салда 2011. године 300.000 300.000
450 425 Текуће поправке и одржавање 207.844.000 8.680.000 216.524.000

450.3 425
Текуће поправке и одржавање-распоред салда из 2011. 
године 10.225.700 10.225.700
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451 426 Материјал 7.130.000 6.700.000 13.830.000
452 465 Остале текуће донације по закону 740.000 740.000
453 481 Дотације невладиним организацијама 0 0
454 482 Остали порези, обавезе, таксе, царине и др. 5.850.000 100.000 5.950.000
455 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 1.100.000 1.100.000
456 511 Зграде и грађевински објекти 106.790.000 200.000 106.990.000

456.3 511
Зграде и грађевински објекти-распоред салда из 2011. 
године 165.026.848 165.026.848

457 511 Реконструкција Старог Панчева 90.000.000 90.000.000

458 511

Kомуналнa и спортска инфраструктура- средства  
кредита или емитовање хартија од вредности 107.000.000 107.000.000

458.3 511
Учешће у изградњи грудобрана у касарни "Растко 
Немањић" у Панчеву 3.000.000 3.000.000

459 511

Реконструкција и доградња улица са 
инфраструктуром:Карађорђева од Моше Пијаде до 
Браће Јовановића;Змај Јовина и Доситејева улица -
"Тамиш Капија" 338.000.000 338.000.000

459.1 511

Средства за финансирање реконструкције улице са 
инфраструктуром-наставак радова у улици Иве 
Курјачког (од Светог Саве до улице Димитрије 
Туцовића) из текуће буџетске резерве 1.000.000 1.000.000

459.31 511

Средства за финансирање реконструкције улице са 
инфраструктуром-улица Иве Курјачког (од Светог Саве 
до улице Димитрије Туцовића) 32.000.000 32.000.000

459.32 511
Санација коловоза у улици Иве Курјачког-средства 
Фонда за капитална улагања АП Војводине 103.500.000 103.500.000

459.33 511
Иве Курјачког-кишна канализација-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 19.500.000 19.500.000

459.34 511
Финансирање дела кишне канализације у улици 
Светозара Шемића - распоред салда из 2011. године 1.000.000 1.000.000

459.35 511
Изградња  фекалне канализације у насељеним местима-
средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 295.391.155 295.391.155

459.36 511
Санација и доградња моста у Иванову-средства Фонда 
за капитална улагања АП Војводине 14.817.828 14.817.828

459.37 511

Изградња и доградња саобраћајнице са 
инфраструктуром у ул. Максима Горког у Панчеву-
средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 162.907.947 162.907.947

459.38 511

Светозара Mилетића 2 фаза од Светог Саве до 
Војвођанског Булевара-реконструкција и доградња 
улице са инфраструктуром-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 100.500.000 100.500.000

460 512 Машине и опрема 4.700.000 4.700.000
460.3 513 Машине и опрема-распоред салда из 2011. године 5.320.000 5.320.000
461 523 Залихе за даљу продају 0 300.000 300.000
462 541 Земљиште 740.000 740.000

462.3 541 Земљиште-рапоред салда из 2011. године 7.300.000 7.300.000
    620

01 Приходи из буџета 1.044.000.000 1.044.000.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 723.816.930 723.816.930
10 Примања од домаћих задуживања 107.000.000 107.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 189.859.368 189.859.368

   620: 1.340.859.368 723.816.930 2.064.676.298

3.16   -
160    

  11.739.484 11.739.484
463 421 Стални трошкови 485.000 485.000
464 422 Трошкови путовања 25.000 25.000
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451 426 Материјал 7.130.000 6.700.000 13.830.000
452 465 Остале текуће донације по закону 740.000 740.000
453 481 Дотације невладиним организацијама 0 0
454 482 Остали порези, обавезе, таксе, царине и др. 5.850.000 100.000 5.950.000
455 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 1.100.000 1.100.000
456 511 Зграде и грађевински објекти 106.790.000 200.000 106.990.000

456.3 511
Зграде и грађевински објекти-распоред салда из 2011. 
године 165.026.848 165.026.848

457 511 Реконструкција Старог Панчева 90.000.000 90.000.000

458 511

Kомуналнa и спортска инфраструктура- средства  
кредита или емитовање хартија од вредности 107.000.000 107.000.000

458.3 511
Учешће у изградњи грудобрана у касарни "Растко 
Немањић" у Панчеву 3.000.000 3.000.000

459 511

Реконструкција и доградња улица са 
инфраструктуром:Карађорђева од Моше Пијаде до 
Браће Јовановића;Змај Јовина и Доситејева улица -
"Тамиш Капија" 338.000.000 338.000.000

459.1 511

Средства за финансирање реконструкције улице са 
инфраструктуром-наставак радова у улици Иве 
Курјачког (од Светог Саве до улице Димитрије 
Туцовића) из текуће буџетске резерве 1.000.000 1.000.000

459.31 511

Средства за финансирање реконструкције улице са 
инфраструктуром-улица Иве Курјачког (од Светог Саве 
до улице Димитрије Туцовића) 32.000.000 32.000.000

459.32 511
Санација коловоза у улици Иве Курјачког-средства 
Фонда за капитална улагања АП Војводине 103.500.000 103.500.000

459.33 511
Иве Курјачког-кишна канализација-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 19.500.000 19.500.000

459.34 511
Финансирање дела кишне канализације у улици 
Светозара Шемића - распоред салда из 2011. године 1.000.000 1.000.000

459.35 511
Изградња  фекалне канализације у насељеним местима-
средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 295.391.155 295.391.155

459.36 511
Санација и доградња моста у Иванову-средства Фонда 
за капитална улагања АП Војводине 14.817.828 14.817.828

459.37 511

Изградња и доградња саобраћајнице са 
инфраструктуром у ул. Максима Горког у Панчеву-
средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 162.907.947 162.907.947

459.38 511

Светозара Mилетића 2 фаза од Светог Саве до 
Војвођанског Булевара-реконструкција и доградња 
улице са инфраструктуром-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 100.500.000 100.500.000

460 512 Машине и опрема 4.700.000 4.700.000
460.3 513 Машине и опрема-распоред салда из 2011. године 5.320.000 5.320.000
461 523 Залихе за даљу продају 0 300.000 300.000
462 541 Земљиште 740.000 740.000

462.3 541 Земљиште-рапоред салда из 2011. године 7.300.000 7.300.000
    620

01 Приходи из буџета 1.044.000.000 1.044.000.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 723.816.930 723.816.930
10 Примања од домаћих задуживања 107.000.000 107.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 189.859.368 189.859.368

   620: 1.340.859.368 723.816.930 2.064.676.298

3.16   -
160    

  11.739.484 11.739.484
463 421 Стални трошкови 485.000 485.000
464 422 Трошкови путовања 25.000 25.000
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465 423 Услуге по уговору 481.000 481.000
466 424 Специјализоване услуге 956.560 956.560

467 424
Специјализоване услуге-Израда пројеката и стучни 
надзор за инвестиције и изградњу 100.000 100.000

468 425 Текуће поправке и одржавање 81.567 81.567

469 425
Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева 
и стаза, реконструкција и изградња објеката 1.084.522 1.084.522

469.3 425

Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева 
и стаза, реконструкција и изградња објеката 
(неповучена средства из 2011. године) 1.084.522 1.084.522

470 426 Материјал 432.000 432.000
471 4511 Текуће субвенције ЈКП "Комбрест" 4.920.000 4.920.000

472 4512 Капиталне субвенције ЈКП "Комбрест" 200.000 200.000
473 481 Дотације невладиним организацијама 1.545.313 1.545.313
474 481 Дотације за поправку цркве 344.000 344.000

   13.500.903 13.500.903
475 421 Стални трошкови 380.000 380.000
476 423 Услуге по уговору 715.000 715.000
477 424 Специјализоване услуге 150.000 150.000
478 424 Израда пројектне документације 600.000 600.000
479 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000

480 425
Текуће поправке, одржавање и реконструкција путне 
мреже, улица и атарских путева 2.464.130 2.464.130

481 425
Уређење ширег центра села и реконструкција 
спортских терена 1.200.000 1.200.000

482 425 Радови на капели и уређење простора око гробља 456.552 456.552
483 426 Материјал 398.900 398.900

484 4511
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама 990.000 990.000

485 451 Бушење и ревитализација бунара пијаће воде, санација 1.000.000 1.000.000

486 451

Озелењавање, одржавање зелених површина, депонија, 
гробља, каналске мреже и површинских вода 

3.214.698 3.214.698
487 481 Дотације невладиним организацијама 1.731.623 1.731.623

 7.204.330 7.204.330
488 421 Стални трошкови 130.000 130.000
489 423 Услуге по уговору 250.000 250.000
490 424 Специјализоване услуге 110.000 110.000
491 426 Материјал 324.330 324.330
492 4511 Субвенција Јавном предузећу ЈКП "Глогоњ" 1.100.000 1.100.000
493 481 Дотације верским и непрофинтим организацијама 1.090.000 1.090.000
494 511 Реконструкција водоводне мреже (замена цеви) 3.200.000 3.200.000

495 481
Пренос средстава Српској православној цркви за 
изградњу Храма 1.000.000 1.000.000

 15.454.717 15.454.717
496 421 Стални трошкови 450.000 450.000
497 422 Трошкови путовања 50.000 50.000
498 423 Услуге по уговору 800.000 800.000
499 424 Специјализоване услуге 350.000 350.000
500 424 Израда пројектне документације 300.000 300.000
501 425 Текуће поправке и одржавање 300.000 300.000
502 425 Израда стаза 300.000 300.000
503 425 Насипање улица шодером 300.000 300.000
504 426 Материјал 250.000 250.000
505 4511 Текуће субвенције ЈКП "Долови" 3.000.000 3.000.000

506 4512
Капиталне субвенције за набавку пумпи и опремање 
ЈКП "Долови" Долово 400.000 400.000

507 481 Дотације спортским организацијама 1.500.000 1.500.000
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508 481 Дотације удружењима грађана 400.000 400.000
509 481 Дотације установама културе и образовања 300.000 300.000
510 481 Дотације црквама 300.000 300.000
511 511 Изградња парка 3.654.717 3.654.717

512 511
Израда пројекта за окрет5ницу код последње аутобуске 
станице 1.000.000 1.000.000

513 511 Помоћ у санацији крова амболанте 1.000.000 1.000.000
514 512 Опремање обданишта 800.000 800.000

 5.510.629 1.141.556 6.652.185
515 411 Плате и додаци запослених 203.470 360.890 564.360
516 412 Социјални доприноси на терет послодавца 36.421 64.600 101.021
517 421 Стални трошкови 457.035 165.350 622.385
518 422 Трошкови путовања 86.320 86.320
519 423 Услуге по уговору 525.749 465.036 990.785

519.1 423 Услуге по уговору из текуће буџетске резерве 100.000 100.000
520 424 Специјализоване услуге 269.852 269.852
521 425 Текуће поправке и одржавање 58.370 58.370
522 426 Материјал 412.432 85.680 498.112
523 511 Куповина Етно куће 1.000.000 1.000.000
524 511 Изградња путева 1.000.000 1.000.000
525 511 Изградња капеле 1.360.980 1.360.980

 12.965.445 12.965.445
526 421 Стални трошкови 1.330.000 1.330.000
527 422 Трошкови путовања 20.000 20.000
528 423 Услуге по уговору 450.000 450.000
529 425 Текуће  одржавање зграде 1.220.540 1.220.540

530 425
Одржавање путева-уређење обале Тамиша и уређење  
спортских терена 2.000.000 2.000.000

531 426 Материјал 70.000 70.000
532 4511 Субвеније ЈКП "Вод-ком" Јабука 1.320.000 1.320.000
533 481 Дотације спортским организацијама 1.050.000 1.050.000
534 481 Дотације непрофитним организацијама 432.905 432.905
535 481 Дотације верским заједницама 1.000.000 1.000.000
536 482 Порези, обавезне таксе и казне 72.000 72.000

537 511 Израда пројекта по плану за 2012. годину 500.000 500.000
538 511 Изградња и уређење пијаце 1.500.000 1.500.000
539 511 Изградња паркинга на гробљу 1.000.000 1.000.000

540 511 ГУП-привредна зона и увођење грејања у Хали 1.000.000 1.000.000

 16.375.423 2.630.000 19.005.423
541 421 Стални трошкови 658.423 658.423
542 422 Трошкови путовања 5.000 5.000
543 423 Услуге по уговору 1.100.000 180.000 1.280.000
544 424 Специјализоване услуге 70.000 70.000
545 425 Текуће поправке и одржавање 1.100.000 450.000 1.550.000
546 426 Материјал 370.000 370.000
547 4511 Текуће субвенције ЈКП "Качарево" 3.750.000 3.750.000
548 4512 Капиталне субвенције ЈКП "Качарево" 1.050.000 1.050.000
549 481 Дотације непрофитним организацијама 2.200.000 2.200.000

550 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа другом 22.000 22.000

551 511 Куповина зграда и објеката 5.300.000 2.000.000 7.300.000
552 512 Машине и опрема 150.000 150.000
553 514 Вишегодишњи засади 500.000 500.000

554 515
Нематеријална имовина-компјутерски софтвер, 
књижевна и уметничка дела 100.000 100.000

 16.660.194 200.000 16.860.194
555 421 Стални трошкови 460.000 460.000
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556 421
Одржавање јавних површина у селу, чишћење и 
одржавање дивљих депонија и сметилишта 2.400.000 2.400.000

557 422 Трошкови путовања 50.000 50.000
558 423 Услуге по уговору 300.000 150.000 450.000
559 424 Специјализоване услуге 585.000 585.000
560 425 Текуће поправке и одржавање 100.764 100.764
561 425 Одржавање путева у селу 600.000 600.000

562 425
Teкуће одржавање зграде Месне заједнице и Месне 
канцеларије 50.000 50.000

563 425
Изградња паркинга и изградња и реконструкција стаза 
у селу 500.000 500.000

564 425 Дечја игралишта 200.000 200.000
565 425 Одржавање зграде старе амболанте 70.000 70.000
566 426 Материјал 90.000 50.000 140.000
567 426 Озелењавање 54.430 54.430
568 4511 Текуће субвенције ЈКП "Омољица" 3.700.000 3.700.000
569 4512 Капиталне субвеницје ЈКП "Омољица" 400.000 400.000
570 4512 Комунално опремање- корпе, клупе 100.000 100.000
571 481 Субвенције спорту према захтевима 1.100.000 1.100.000
572 481 Дотације осталим удружењима грађана 200.000 200.000
573 511 Изградња спортског центра 50.000 50.000
574 511 Израда пројектних документација 1.700.000 1.700.000

575 512 Набавка намештаја за просторије МЗ и МК 350.000 350.000
576 511 Асфалтирање улица 3.600.000 3.600.000

 18.124.963 18.124.963
577 421 Стални трошкови 500.000 500.000

577.1 421 Стални трошкови из текуће буџетске резерве 626.053 626.053
578 422 Трошкови путовања 10.000 10.000
579 423 Услуге по уговору и остале услуге 550.000 550.000
580 423 Надзор 200.000 200.000
581 424 Специјализоване услуге 650.000 650.000
582 425 Текуће поправке и одржавање 250.000 250.000
583 425 Уређење центра 500.000 500.000
584 425 Уређење стадиона 900.000 900.000
585 425 Реконструкција цркава 500.000 500.000
586 425 Поправка улица 300.000 300.000
587 425 Реконструкција јавне расвете 550.000 550.000
588 425 Одржавање зграде МЗ и амбуланте 200.000 200.000
589 426 Материјал 738.910 738.910
590 481 Дотације удружењима и клубовима 4.240.000 4.240.000
591 451 Субвенције ЈКП-у 510.000 510.000
592 451 Текуће субвенције ЈКП-у 4.500.000 4.500.000
593 4512 Капиталне субвеницје ЈКП-у 1.400.000 1.400.000
594 511 Пројектна документација 950.000 950.000

595 512 Рачунарска опрема 50.000 50.000

 2.500.000 2.500.000
595.3 511 Санација Реформаторске цркве у МЗ Војловица 2.500.000 2.500.000

    160
01 Приходи из буџета 120.036.088 120.036.088
04 Сопствени приходи буџетских корисника 3.971.556 3.971.556

   160: 120.036.088 3.971.556 124.007.644

3.17
 "  " 

451  

596 4511
Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада

77.000.000 77.000.000

596.3 4511
Текуће субвенције за исплату потраживања радника по 
основу мање исплаћених зарада у 2006. години 17.731.670 17.731.670
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508 481 Дотације удружењима грађана 400.000 400.000
509 481 Дотације установама културе и образовања 300.000 300.000
510 481 Дотације црквама 300.000 300.000
511 511 Изградња парка 3.654.717 3.654.717

512 511
Израда пројекта за окрет5ницу код последње аутобуске 
станице 1.000.000 1.000.000

513 511 Помоћ у санацији крова амболанте 1.000.000 1.000.000
514 512 Опремање обданишта 800.000 800.000

 5.510.629 1.141.556 6.652.185
515 411 Плате и додаци запослених 203.470 360.890 564.360
516 412 Социјални доприноси на терет послодавца 36.421 64.600 101.021
517 421 Стални трошкови 457.035 165.350 622.385
518 422 Трошкови путовања 86.320 86.320
519 423 Услуге по уговору 525.749 465.036 990.785

519.1 423 Услуге по уговору из текуће буџетске резерве 100.000 100.000
520 424 Специјализоване услуге 269.852 269.852
521 425 Текуће поправке и одржавање 58.370 58.370
522 426 Материјал 412.432 85.680 498.112
523 511 Куповина Етно куће 1.000.000 1.000.000
524 511 Изградња путева 1.000.000 1.000.000
525 511 Изградња капеле 1.360.980 1.360.980

 12.965.445 12.965.445
526 421 Стални трошкови 1.330.000 1.330.000
527 422 Трошкови путовања 20.000 20.000
528 423 Услуге по уговору 450.000 450.000
529 425 Текуће  одржавање зграде 1.220.540 1.220.540

530 425
Одржавање путева-уређење обале Тамиша и уређење  
спортских терена 2.000.000 2.000.000

531 426 Материјал 70.000 70.000
532 4511 Субвеније ЈКП "Вод-ком" Јабука 1.320.000 1.320.000
533 481 Дотације спортским организацијама 1.050.000 1.050.000
534 481 Дотације непрофитним организацијама 432.905 432.905
535 481 Дотације верским заједницама 1.000.000 1.000.000
536 482 Порези, обавезне таксе и казне 72.000 72.000

537 511 Израда пројекта по плану за 2012. годину 500.000 500.000
538 511 Изградња и уређење пијаце 1.500.000 1.500.000
539 511 Изградња паркинга на гробљу 1.000.000 1.000.000

540 511 ГУП-привредна зона и увођење грејања у Хали 1.000.000 1.000.000

 16.375.423 2.630.000 19.005.423
541 421 Стални трошкови 658.423 658.423
542 422 Трошкови путовања 5.000 5.000
543 423 Услуге по уговору 1.100.000 180.000 1.280.000
544 424 Специјализоване услуге 70.000 70.000
545 425 Текуће поправке и одржавање 1.100.000 450.000 1.550.000
546 426 Материјал 370.000 370.000
547 4511 Текуће субвенције ЈКП "Качарево" 3.750.000 3.750.000
548 4512 Капиталне субвенције ЈКП "Качарево" 1.050.000 1.050.000
549 481 Дотације непрофитним организацијама 2.200.000 2.200.000

550 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа другом 22.000 22.000

551 511 Куповина зграда и објеката 5.300.000 2.000.000 7.300.000
552 512 Машине и опрема 150.000 150.000
553 514 Вишегодишњи засади 500.000 500.000

554 515
Нематеријална имовина-компјутерски софтвер, 
књижевна и уметничка дела 100.000 100.000

 16.660.194 200.000 16.860.194
555 421 Стални трошкови 460.000 460.000
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556 421
Одржавање јавних површина у селу, чишћење и 
одржавање дивљих депонија и сметилишта 2.400.000 2.400.000

557 422 Трошкови путовања 50.000 50.000
558 423 Услуге по уговору 300.000 150.000 450.000
559 424 Специјализоване услуге 585.000 585.000
560 425 Текуће поправке и одржавање 100.764 100.764
561 425 Одржавање путева у селу 600.000 600.000

562 425
Teкуће одржавање зграде Месне заједнице и Месне 
канцеларије 50.000 50.000

563 425
Изградња паркинга и изградња и реконструкција стаза 
у селу 500.000 500.000

564 425 Дечја игралишта 200.000 200.000
565 425 Одржавање зграде старе амболанте 70.000 70.000
566 426 Материјал 90.000 50.000 140.000
567 426 Озелењавање 54.430 54.430
568 4511 Текуће субвенције ЈКП "Омољица" 3.700.000 3.700.000
569 4512 Капиталне субвеницје ЈКП "Омољица" 400.000 400.000
570 4512 Комунално опремање- корпе, клупе 100.000 100.000
571 481 Субвенције спорту према захтевима 1.100.000 1.100.000
572 481 Дотације осталим удружењима грађана 200.000 200.000
573 511 Изградња спортског центра 50.000 50.000
574 511 Израда пројектних документација 1.700.000 1.700.000

575 512 Набавка намештаја за просторије МЗ и МК 350.000 350.000
576 511 Асфалтирање улица 3.600.000 3.600.000

 18.124.963 18.124.963
577 421 Стални трошкови 500.000 500.000

577.1 421 Стални трошкови из текуће буџетске резерве 626.053 626.053
578 422 Трошкови путовања 10.000 10.000
579 423 Услуге по уговору и остале услуге 550.000 550.000
580 423 Надзор 200.000 200.000
581 424 Специјализоване услуге 650.000 650.000
582 425 Текуће поправке и одржавање 250.000 250.000
583 425 Уређење центра 500.000 500.000
584 425 Уређење стадиона 900.000 900.000
585 425 Реконструкција цркава 500.000 500.000
586 425 Поправка улица 300.000 300.000
587 425 Реконструкција јавне расвете 550.000 550.000
588 425 Одржавање зграде МЗ и амбуланте 200.000 200.000
589 426 Материјал 738.910 738.910
590 481 Дотације удружењима и клубовима 4.240.000 4.240.000
591 451 Субвенције ЈКП-у 510.000 510.000
592 451 Текуће субвенције ЈКП-у 4.500.000 4.500.000
593 4512 Капиталне субвеницје ЈКП-у 1.400.000 1.400.000
594 511 Пројектна документација 950.000 950.000

595 512 Рачунарска опрема 50.000 50.000

 2.500.000 2.500.000
595.3 511 Санација Реформаторске цркве у МЗ Војловица 2.500.000 2.500.000

    160
01 Приходи из буџета 120.036.088 120.036.088
04 Сопствени приходи буџетских корисника 3.971.556 3.971.556

   160: 120.036.088 3.971.556 124.007.644

3.17
 "  " 

451  

596 4511
Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада

77.000.000 77.000.000

596.3 4511
Текуће субвенције за исплату потраживања радника по 
основу мање исплаћених зарада у 2006. години 17.731.670 17.731.670
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597 4511
Текуће субвенције-средства за покриће трошкова 
пословања 77.923.628 77.923.628

    451
01 Приходи из буџета 172.655.298 172.655.298

   451: 172.655.298 172.655.298

3.18  " " 
810    

598 4511 Текуће субвенције 50.612.256 50.612.256
599 4511 Текуће субвенције-потрошња воде на базену 8.000.000 8.000.000

600 4511 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 3.430.000 3.430.000
    810

01 Приходи из буџета 62.042.256 62.042.256
   810: 62.042.256 62.042.256

3.19
 "   " 

490
     

601 4512

Наставак изградње фекалне канализације на 
Кудељарском насипу и Миси 2 (улице Власинска, део 
Новосељанског пута и Пелистерскa)-средства из 
кредита по Одлуци из 2011. године 29.345.777 29.345.777

602 4512
Изградња, реконструкција и одржавање блоковске 
канализације 3.723.821 3.723.821

603 4512
Изградња, реконструкција и одржавање кишне 
канализације 8.000.000 8.000.000

    490
01 Приходи из буџета 11.723.821 11.723.821
10 Примања од домаћих задуживања 29.345.777 29.345.777

   490: 41.069.598 41.069.598

3.20
    

110    
604 481 Плате, додаци и накнаде запослених лица 3.907.175 3.907.175
605 481 Социјални доприноси на терет послодавца 699.383 699.383
606 481 Средства за материјалне трошкове 420.091 420.091

    110
01 Приходи из буџета 5.026.649 5.026.649

   110: 5.026.649 5.026.649

3.21   

473
607 411 Плате и додаци запослених 2.069.458 2.069.458
608 412 Социјални доприноси на терет послодавца 370.414 370.414

609 416
Комисије, награде, бонуси и остали расходи (накнаде 
чл. УО и НО) 1.031.007 1.031.007

610 421 Стални трошкови 462.897 462.897
611 422 Трошкови путовања 181.505 181.505
612 423 Услуге по уговору 1.494.351 1.494.351
613 424 Специјализоване услуге 1.278.753 1.278.753
614 425 Текуће поправке 68.337 68.337
615 426 Материјал 155.309 155.309

    473
01 Приходи из буџета 7.112.031 7.112.031

   473: 7.112.031 7.112.031
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597 4511
Текуће субвенције-средства за покриће трошкова 
пословања 77.923.628 77.923.628

    451
01 Приходи из буџета 172.655.298 172.655.298

   451: 172.655.298 172.655.298

3.18  " " 
810    

598 4511 Текуће субвенције 50.612.256 50.612.256
599 4511 Текуће субвенције-потрошња воде на базену 8.000.000 8.000.000

600 4511 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 3.430.000 3.430.000
    810

01 Приходи из буџета 62.042.256 62.042.256
   810: 62.042.256 62.042.256

3.19
 "   " 

490
     

601 4512

Наставак изградње фекалне канализације на 
Кудељарском насипу и Миси 2 (улице Власинска, део 
Новосељанског пута и Пелистерскa)-средства из 
кредита по Одлуци из 2011. године 29.345.777 29.345.777

602 4512
Изградња, реконструкција и одржавање блоковске 
канализације 3.723.821 3.723.821

603 4512
Изградња, реконструкција и одржавање кишне 
канализације 8.000.000 8.000.000

    490
01 Приходи из буџета 11.723.821 11.723.821
10 Примања од домаћих задуживања 29.345.777 29.345.777

   490: 41.069.598 41.069.598

3.20
    

110    
604 481 Плате, додаци и накнаде запослених лица 3.907.175 3.907.175
605 481 Социјални доприноси на терет послодавца 699.383 699.383
606 481 Средства за материјалне трошкове 420.091 420.091

    110
01 Приходи из буџета 5.026.649 5.026.649

   110: 5.026.649 5.026.649

3.21   

473
607 411 Плате и додаци запослених 2.069.458 2.069.458
608 412 Социјални доприноси на терет послодавца 370.414 370.414

609 416
Комисије, награде, бонуси и остали расходи (накнаде 
чл. УО и НО) 1.031.007 1.031.007

610 421 Стални трошкови 462.897 462.897
611 422 Трошкови путовања 181.505 181.505
612 423 Услуге по уговору 1.494.351 1.494.351
613 424 Специјализоване услуге 1.278.753 1.278.753
614 425 Текуће поправке 68.337 68.337
615 426 Материјал 155.309 155.309

    473
01 Приходи из буџета 7.112.031 7.112.031

   473: 7.112.031 7.112.031
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3.22
 "   "  

610  
616 411 Плате и додаци запослених 14.058.386 6.382.825 20.441.211
617 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.516.451 1.142.526 3.658.977
618 413 Накнаде у натури 0 250.000 250.000
619 414 Социјална давања запосленима 0 200.000 200.000
620 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 0 450.000 450.000
621 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 2.500.000 2.500.000
622 421 Стални трошкови 1.061.106 2.438.894 3.500.000
623 422 Трошкови путовања 0 300.000 300.000
624 423 Услуге по уговору 1.061.106 4.938.894 6.000.000
625 424 Специојализоване услуге 0 1.000.000 1.000.000
626 425 Текуће поправке и одржавања 0 35.500.000 35.500.000
627 426 Материјал 0 3.500.000 3.500.000
628 430 Амортизација 0 3.000.000 3.000.000
629 481 Дотације-обавезе према Меморандуму 0 4.000.000 4.000.000
630 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 300.000 300.000

631 511
Изградња социјалног становања- сопствени приходи 

0 10.250.000 10.250.000

632 511

Изградња социјалног становања-  средства донација 
која се не преносе преко буџета 0 140.000.000 140.000.000

633 511 Одржавање и хитне интервенције градских  станова 3.888.646 3.888.646

633.3 511
Одржавање и хитне интервенције градских станова-
распоред салда из 2011. године 11.365.069 11.365.069

634 512 Опрема 0 800.000 800.000
635 515 Нематеријална имовина 0 1.000.000 1.000.000

    610
01 Приходи из буџета 22.585.695 22.585.695
04 Сопствени приходи буџетских корисника 217.953.139 217.953.139
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11.365.069 11.365.069

    610 33.950.764 217.953.139 251.903.903

3.23

  ,   
  

421  

636 424 Специјализоване услуге-по Годишњем програму 82.800.000 82.800.000

636.31 424
Специјализоване услуге-по Годишњем програму - 
распоред салда из 2011. године 81.758.665 81.758.665

636.32 423
Организовање пољочуварске службе-распоред салда из 
2011. године 7.200.000 7.200.000

636.33 424
Подизање пољозаштитних појасева на територији 
града Панчева-распоред салда из 2011. године 27.000.000 27.000.000

636.34 424

Средства из буџета АП Војводине за израду техничке 
документације за уређење атарских путева и 
одводњавање пољопривредног земљишта на 
територији града Панчева-распоред салда из 2011. 
године 1.500.000 1.500.000

636.35 424

Средства из буџета АП Војводине за реализацију 
поступка комасације у К.О. Банатско Ново Село-
распоред салда  из 2011. године 4.000.000 4.000.000

636.36 425
Текуће поправке и одржавање опреме пољочуварске 
службе-распоред салда из 2011. године 100.000 100.000

636.37 426

Средства из буџета АП Војводине за ангажовање 
пољочуварске службе-материјал-средства из АП 
Војводине -распоред салда из 2011. године 3.380.000 3.380.000
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636.38 512
Набавка опреме за пољочуварску службу-распоред 
салда из 2011. године 3.630.000 3.630.000

636.39 512

Средства из буџета АП Војводине за ангажовање 
пољочуварске службе-опрема-распоред салда из 2011. 
године 2.000.000 2.000.000

636.40 511

Израда техничке документације и извођење радова на 
ојачању коловозне конструкције, рехабилитације и 
појачаног одржавања јавних путева-атарских путева на 
територији града Панчева-распоред салда из 2011. 
године 49.600.000 49.600.000

   
01 Приходи из буџета 82.800.000 82.800.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 180.168.665 180.168.665

   421: 262.968.665 262.968.665

3.24
        

   
451  

637 416 Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја 400.000 400.000

638 423
Превентивно-промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја 2.000.000 2.000.000

639 424
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на 
територији Града 730.416 730.416

640 424
Научно-истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја 2.950.000 2.950.000

640.3 424
Научно-истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја-распоред салда из 2011. године 4.015.000 4.015.000

641 422
Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја-
трошкови путовања 200.000 200.000

642 423
Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја-
услуге по уговору 500.000 500.000

643 425
Унапређење саобраћајне инфраструктуре на 
територији Града 6.180.416 6.180.416

643.31 425
Унапређење саобраћајне инфраструктуре на 
територији Града-распоред салда из 2011. године 4.506.986 4.506.986

643.32 512
Набавка опреме за полицију, инспекцију и Агенцију-
распоред салда из 2011. године 535.000 535.000

643.33 512
Уређај за документовање саобраћајних прекршаја-
распоред салда из 2011. године 4.000.000 4.000.000

    451
01 Приходи из буџета 12.960.832 12.960.832
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13.056.986 13.056.986

   451: 26.017.818 26.017.818

3.25  " " 
510  

644 4511 Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада 69.164.515 69.164.515
   

01 Приходи из буџета 69.164.515 69.164.515
   451: 69.164.515 69.164.515

 3
01 Приходи из буџета 4.127.803.447 4.127.803.447
04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.159.037.635 1.159.037.635
07 Донације од осталих нивоа власти 46.407.355 46.407.355
08 Дотације од невладиних организација и појединаца 127.000 127.000
10 Примања од домаћих задуживања 274.751.091 274.751.091
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636.38 512
Набавка опреме за пољочуварску службу-распоред 
салда из 2011. године 3.630.000 3.630.000

636.39 512

Средства из буџета АП Војводине за ангажовање 
пољочуварске службе-опрема-распоред салда из 2011. 
године 2.000.000 2.000.000

636.40 511

Израда техничке документације и извођење радова на 
ојачању коловозне конструкције, рехабилитације и 
појачаног одржавања јавних путева-атарских путева на 
територији града Панчева-распоред салда из 2011. 
године 49.600.000 49.600.000

   
01 Приходи из буџета 82.800.000 82.800.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 180.168.665 180.168.665

   421: 262.968.665 262.968.665

3.24
        

   
451  

637 416 Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја 400.000 400.000

638 423
Превентивно-промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја 2.000.000 2.000.000

639 424
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на 
територији Града 730.416 730.416

640 424
Научно-истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја 2.950.000 2.950.000

640.3 424
Научно-истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја-распоред салда из 2011. године 4.015.000 4.015.000

641 422
Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја-
трошкови путовања 200.000 200.000

642 423
Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја-
услуге по уговору 500.000 500.000

643 425
Унапређење саобраћајне инфраструктуре на 
територији Града 6.180.416 6.180.416

643.31 425
Унапређење саобраћајне инфраструктуре на 
територији Града-распоред салда из 2011. године 4.506.986 4.506.986

643.32 512
Набавка опреме за полицију, инспекцију и Агенцију-
распоред салда из 2011. године 535.000 535.000

643.33 512
Уређај за документовање саобраћајних прекршаја-
распоред салда из 2011. године 4.000.000 4.000.000

    451
01 Приходи из буџета 12.960.832 12.960.832
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13.056.986 13.056.986

   451: 26.017.818 26.017.818

3.25  " " 
510  

644 4511 Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада 69.164.515 69.164.515
   

01 Приходи из буџета 69.164.515 69.164.515
   451: 69.164.515 69.164.515

 3
01 Приходи из буџета 4.127.803.447 4.127.803.447
04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.159.037.635 1.159.037.635
07 Донације од осталих нивоа власти 46.407.355 46.407.355
08 Дотације од невладиних организација и појединаца 127.000 127.000
10 Примања од домаћих задуживања 274.751.091 274.751.091
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 427.542.615 427.542.615
  3 4.876.631.508 1.159.037.635 6.035.669.143

4   
330

645 411 Плате и додаци изабраних лица 3.301.272 3.301.272

646 412
Социјални  доприноси на терет послодавца изабраних  
лица 590.928 590.928

647 411 Плате и додаци запослених 891.493 891.493

648 412
Социјални доприноси на терет послодавца запослених 
лица 159.577 159.577

649 413 Месечне карте-превоз на посао и са посла 45.000 45.000
650 414 Социјална давања запосленима 40.000 40.000

651 416
Накнаде члановима комисија, јубиларне награде  и 
остали посебни расходи 505.000 505.000

652 421 Стални трошкови 307.929 307.929
653 422 Трошкови путовања 16.000 16.000
654 423 Услуге по уговору 369.017 369.017
655 425 Текуће поправке и одржавање 18.000 18.000
656 426 Материјал 157.957 157.957
657 512 Основна средства 40.000 150.000 190.000

    330
01 Приходи из буџета 6.442.173 6.442.173
04 Сопствени приходи буџетских корисника 150.000 150.000

   330: 6.442.173 150.000 6.592.173

  4 6.442.173 150.000 6.592.173

5    
330

658 411 Плате и додаци изабраних лица 1.146.540 1.146.540

659 412
Социјални  доприноси на терет послодавца изабраних  
лица 205.231 205.231

660 411 Плате и додаци запослених 404.762 404.762

661 412
Социјални доприноси на терет послодавца запослених 
лица 72.452 72.452

662 413 Накнаде у натури 19.127 19.127
663 414 Социјална давања запосленима 40.000 40.000

664 416
Накнаде члановима комисија и остали посебни расходи

170.927 170.927
665 421 Стални трошкови 203.733 203.733
666 422 Трошкови путовања 30.000 30.000
667 423 Услуге по уговору 260.298 260.298
668 425 Текуће поправке и одржавање 22.000 22.000
669 426 Материјал 125.000 125.000

670 481
Дотације невладиним организацијама-Институт за 
европски омбудсман 45.000 45.000

671 482 Остали порези 42.000 42.000
672 512 Основна средства 210.000 210.000

    330
01 Приходи из буџета 2.997.070 2.997.070

   330: 2.997.070 2.997.070

  5

  
01 Приходи из буџета 4.280.505.212 4.280.505.212
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 1.159.187.635 1.159.187.635
06 Донације од међународних организација 12.020.935 12.020.935
07 Донације од осталих нивоа власти 46.407.355 46.407.355
08 Донације од невладиних организација и појединаца 127.000 127.000
10 Примања од домаћих задуживања 274.751.091 274.751.091
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 428.346.870 428.346.870

               : 5.042.158.463 1.159.187.635 6.201.346.098

Члан 6. 
Члан 29. мења се и гласи:
По уговорима из 2011. године преостала средстава кредита износе      167.751. 091 динара, а односе се на 

финансирање  капиталних  инвестиција и то: 
-  набавка соло аутобуса за јавни превоз у износу од 98.390.840 динара;
-  изградња објекта за разврставање комуналног отпада у износу од 12.385.726 динара;
-  наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 (улице Власинска, део 

Новосељанског пута и Пелистерска) у износу од 29.345.777 динара;
-   проширење парка «Народна башта-Барутана»  у износу од 19,169.556 динара и
-  пројекат и почетак радова на покривању Зелене пијаце у износу од 8,459,192 динара.
          

Члан 7.
У члану 34. додаје се став 2 који гласи: 
„Распоред коришћења средстава у оквиру раздела 2. Градоначелник и Градско веће,  позиција 33.3,  

вршиће се по посебном акту (закључак и решење) Градоначелника града Панчева, а на предлог Градског штаба 
за ванредне ситуације града Панчева.“

Члан 8.
Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Панчева» и доставити Министарству финансија 

Републике Србије.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града  Панчева »,  а 

примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА               
БРОЈ:  II-04-06-29/2012                                                    
Панчево, 08. март 2012. год.

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.

49.

На основу чланова 11, 32 и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
члана 106. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 08.03.   2012. 
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.
У Статуту града Панчева («Службени лист 

града Панчева» број 8/08 и 4/09), у члану 8. став 2. 
речи: “министарства надлежног за послове локалне 
самоуправе”, замењују се речима:”покрајинског 

секретаријата надлежног за послове локалне 
самоуправе”.

Члан 2.
У члану 10. речи:”министарства надлежног 

за послове локалне самоуправе”, замењују се 
речима:”покрајинског секретаријата надлежног за 
послове локалне самоуправе”.

Члан 3.
Члан 11. мења се и гласи:
« Град има своју имовину над којом врши 

својинска овлашћења путем органа Града у складу 
са законом.

Финансирање Града као и услови под којима 
се Град може задуживати уређују се Законом.»
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Члан 4.
У члану 21. тачке 5, 10 и 25. мењају се и гласе :
„5) уређује и обезбеђује обављање и развој 

комуналних делатности (снабдевање водом за 
пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских 
и отпадних вода, производња и дистрибуција 
топлотне енергије, управљање комуналним 
отпадом, градски и приградски превоз путника, 
управљање гробљима и погребне услуге, управљање 
јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног 
осветљења, управљање пијацама, одржавање 
улица и путева, одржавање чистоће на површинама 
јавне намене, одржавањејавних зелених површи-
на, димничарске услуге, делатност зоохигијене) 
као и организационе, материјалне и друге услове 
за њихово обављање;

10) уређује и обезбеђује располагање пословним 
простором у јавној својини града, утврђује висину 
закупнине пословног простора и врши надзор над 
коришћењем пословног простора.

25) располаже имовином Града, користи 
средства у државној својини и стара се о њиховом 
очувању и увећању.”

Члан 5.
У члану 27. став 2. мења се и гласи:
„Ради контроле коришћења буџетских 

средстава Градоначелник, у складу са законом, 
оснива градску службу за инспекцију и независну 
организациону јединицу за интерну ревизију.”

Члан 6.
Члан 39. мења се и гласи: «Скупштина у 

складу са законом:
1) доноси Статут Града и Пословник 

Скупштине;
2)доноси биџет и усваја завршни рачун Града;
3) утврђује стопе изворних прихода Града, као 

и начин и мерила за одређивање висине локалних 
такси и накнада;

4) доноси програм развоја Града и појединих 
делатности;

5) доноси просторни план, урбанистичке 
планове и уређује коришћење грађевинског 
земљишта

6) доноси прописе и друге опште акте;
7) расписује градски референдум и 

референдум на делу територије Града, изјашњава се 
о предлозима садржаним у грађанској иницијативи 
и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

8) оснива службе, јавна предузећа, установе 
и организације утврђене статутом града и врши 
надзор над њиховим радом;

9) именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби, чији 
је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 
складу са законом;

10) бира и разрешава председника Скупштине 
и заменика председника Скупштине;

11) поставља и разрешава секретара и заменика 
секретара Скупштине;

12) бира и разрешава Градоначелника, и 
на предлог Градоначелника бира и разрешава 
заменика градоначелника и чланове Градског 
већа;

13) утврђује градске таксе и друге локалне 
приходе који Граду припадају по закону;

14) утврђује накнаду за уређивање и 
коришћење грађевинског земљишта;

15) доноси акт о давању сагласности за 
упис права својине јавних предузећа и друштва 
капитала чији је оснивач Град;

16)одлучује о покретању поступка за 
отуђење, отуђењу и давању у закуп неизграђеног 
грађевинског земљишта;

17) одлучује о располагању стварима у јавној 
својини Града у складу са законом( давању ствари 
на коришћење, давању ствари у закуп, преносу 
права јавне својине на другог носиоца јавне 
својине са накнадом или без накнаде укључујући и 
размену, одређивању корисника на непокретности 
коју Град стекне у својину путем наслеђа, поклона 
или на други начин, одузимању права коришћења 
у случају прописаним законом, отуђењу имовине 
из јавне својине Града, прибављању имовине 
у јавну својину Града, заснивању хипотеке на 
непокретности, улагању у капитал, залагању 
покретне ствари);

18)одлучује о поверавању функције управљања 
над имовином у јавној својини града субјектима 
утврђеним законом;

19) одлучује о давању у закуп пословног 
простора за период дужи од 5 година ;

20) одобрава улагања у пословни простор дат 
у закуп за период дужи од 5 година;

21) доноси акт о јавном задуживању Града, у 
складу са законом којим се уређује јавни дуг;

22) прописује радно време угоститељских, 
трговинских и занатских објеката;

23) даје мишљење о републичком, 
покрајинском и регионалном просторном плану;

24) даје мишљење о законима којима се уређују 
питања од интереса за локалну самоуправу;

25) даје сагласност на употребу имена, грба и 
другог обележја Града;

26) обавља и друге послове утврђене законом 
и Статутом.»

Члан 7.
У члану 54. став 1. тачке 5. и 6. мењају се и 

гласе:
„5. оснива градску службу за инспекцију и 

независну организациону јединицу за интерну 
ревизију;

б.одлучује о давању у закуп пословног 
простора на период до 5 година, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа”

Члан 8.
У члану 59. после тачке 3. додају се тачке 3а) и 

3б) које гласе:
 ,,3а) даје претходну сагласност месним 

заједницама, установама, јавним агенцијама и 
другим организацијама, који су носиоци права 
коришћења на непокретностима у јавној својини 
града, за давање у закуп и одређењу намене 
истих.

3б) предлаже акт о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у јавној 
својини о којима одлучује Скупштина и други 
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надлежни органи, у складу са законом.”

Члан 9.
У члану 67. после тачке 6. додаје се тачка 7. 

која гласи: «7. води евиденцију о стварима у јавној 
својини, у складу са законом.»

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-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

50.
 

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 08.03.      2012. године, донела 
је

О Д Л У К У 
о изменама одлуке о локалним комуналним 

таксама

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(“Службени лист града Панчева” бр. 23/2011-
пречишћен текст, 27/2011, 36/2011 и 4/2012-
исправка) у таксеној тарифи која је саставни део 
Одлуке, у Тарифном броју 1., тачка 6., подтачка 4. 
мења се и гласи:

„4) Предузетницима чија је регистрована 
претежна делатност продаја робе на тезгама за 
92%;”

Члан 2.
У истом тарифном броју, тачкка 7. став 3. мења 

се и гласи:
„ Таксу за истицање фирме на пословном 

простору не плаћају стари, уметнички занати, 
народна радиност, регистрована пољопривредна 
газдинства, спортске организације, политичке 
странке, синдикати, цркве, верске заједнице, 
недобитна удружења и предузетници који 
обављају делатност ван одређеног простора (по 
позиву странке, од места до места и сл.). “

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012 
Панчево, 08. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 

51.

На основу чланова 27. и 80. Закона о јавној 
својини ( „Сл.гласник РС” 72/11), члана 20. тачка 
8. и члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. 
гласник РС» бр. 129/2007), члана 6. тачка 10. и 16. 
Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл. 
гласник РС» бр. 62/06 и 47/11, ), члана 25. Закона о 
буџетском систему („Сл. гласник РС” број 54/09, 
73/10, 101/10 и 101/11), Закона о облигационим 
односима („Сл. лист СФРЈ” број 29/78, 39/85 и 57/89 
и „Сл. лист СРЈ” број 31/93) и члана 39. Статута 
града Панчева («Сл. лист града Панчева« бр. 8/08 
и 4/09), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 08.03. 2012. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама Одлуке о пословном, магацинском 

простору и гаражама града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о пословном, магацинском простору 

и гаражама града Панчева („Сл. лист града 
Панчева” бр. 26/09, 6/10, 10/10, 25/10, 7/11, 20/11 и 
33/11), мења се члан 24. тако да гласи:

„На основу достављене документације 
Градоначелник Града, по претходно прибављеном 
мишљењу Градског већа града Панчева, доноси 
Решење о давању у закуп пословног, магацинског 
простора и гаража, на период до пет година 
наповољнијем понуђачу, и исто се доставља свим 
учесницима.

На Решење о давању у закуп пословног, 
магацинског простора и гаража допуштен је 
приговор Скупштини града Панчева, у року од 
осам дана од дана достављања Решења.

Изузетно од става 1. овог члана, Решење о 
давању у закуп пословног, магацинског простора и 
гаража на период дужи од пет година најповољнијем 
понуђачу, као и одобравање улагања у исти доноси 
Скупштина града Панчева, а исто се доставља 
свим учесницима.

Решење из става 3. овог члана је коначно, а 
исто се може побијати у судском поступку.

Члан 2.
Члан 56-а. став 3.мења се и гласи:
„На основу предлога УО ЈП „Дирекција” 
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Панчево, Градоначелник Града по претходно 
пирбављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева доноси Решење о давању у закуп пословног 
простора.”

Члан 3.
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: П-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

52.
 

На основу чланова 27. и 80. Закона о јавној 
својини („Сл.гласник РС” 72/11), чланова 91., 96., 97. 
и 98. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11), 
члана 20. тачка 8. и члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007), члана 
6. тачка 10. и 16. Закона о финансирању локалне 
самоуправе («Сл. гласник РС» бр. 62/06 и 47/11, 
) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист 
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 08.03. 2012. године, 
донела је

О Д Л У К У
о измени Одлуке о отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта

Члан 1.
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта („Сл. лист града Панчева” 
бр. 10/10, 4/11,33/11 и 2/12 ) мења се члан 8. тако да 
гласи :

„Одлуку о покретању поступка за отуђење 
и давање у закуп неизграђеног грађевинског 
земљишта доноси Скупштина града Панчева, 
на предлог Управног одбора ЈП „ Дирекција „ 
Панчево ( у даљем тексту: Управни одбор).”

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-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.

53.

На основу чланова 31, 72. и 80. Закона ојавној 
својини („Сл. гласник РС бр.72/11),члана 20. тачка 
8. члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(«Сл. гласник РС» бр. 129/2007) и чланова 39. и 99. 
Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева» 
бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 08.03.   2012. године, донела је

ОДЛУКУ
о регулисању власничких права на 

непокретностима у функцији манастира 
Војловица у Панчеву

I
Скупштина града Панчева предлаже, да се са 

града Панчева пренесу, без накнаде, власничка 
права на непокретностима и то: зграда Српске 
православне цркве, постојећа, на парцели 3562/2 
к.о. Војловица у својини Републике Србије.са 
правом коришћења града Панчева и грађевинско 
земљиште, површине 35 ари 50 м2, парцела топ. 
број 3562/2 к.о. Војловица у јавној својини Града, 
све уписано у извод из листа непокретности 
број 1676 к.о. Војловица, на Српску Православну 
Епархију Банатску, јер су исте у функцији 
Манастира Војловица.

Ова одлука доставља се Влади Републике 
Србије на даље поступање у складу са одредбама 
Закона.

II
Ова одлука објавиће се у „Службеном листу 

града Панчева”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

54. 

На основу чланова 27. и 80. Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС” 72/11), чланова 20. и 32. 
Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» бр. 
129/2007), члана 6. тачка 10. Закона о финансирању 
локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр. 62/06 и 
47/11), члана 25. Закона о буџетском систему („Сл.
гласник РС” 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11), чланова 
13. и 14. Закона о културним добрима („Сл.гласник 
РС” бр.71/94, 52/11-др.закони, 99/11-др.закони), 
члана 39. Статута града Панчева («Сл.лист града 
Панчева« бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној08« 03. 2012. године, 
донела је

О ДЛ У К У
о изменама и допуни Одлуке о подстицајним 
мерама за ревитализацију Старог Панчева
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Члан 1.
У Одлуци о подстицајним мерама за 

ревитализацију Старог Панчева( Сл.лист града 
Панчева бр.20/11 ) у чл.4 тачка 3 мења се тако да 
гласи:

„3. Давање објеката у дугорочни закуп 
уз могућност признавања улагања закупцу и 
ослобађања плаћања закупнине од момента 
закључења уговора о закупу, а најдуже на период 
до 20 година, уз обавезу закупца да у периоду 
ослобађања обавезе плаћања закупнине, плаћа 
порез на додату вредност (ПДВ) на испостављену 
фактуру.”

Члан 2.
У члану 11. мењају се ставови 2. и 3. тако да 

гласе :
„Одлуком Скупштине града одлучује се о 

давању сагласности закупцима да могу да изведу 
радове из претходног става.

Услови под којима се могу вршити 
реконструкција, доградња, промена намене, или 
друге интервенције на објектима из ове одлуке, 
врста радова за које ће се признати улагање закупцу, 
ослобађање плаћања закупнине за одређени 
временски период сразмерно висини признатих 
улагања, од момента закључења уговора о закупу, 
утврдиће се посебним Правилником.”

У истом члану, после става 3. додаје се став 4. 
који гласи :

„Скупштина град Панчева поверава Градском 
већу града Панчева доношење Правилника из 
претходног става.”

Члан 3.
У члану 13.став 1. иза речи „ гаражама,, ставља 

се тачка, а остатак реченице се брише.

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-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

 
                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.
 

55.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 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  08.03.2012. године донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама одлуке о постављању 

мањих монтажних, покретних и других објеката 
привременог карактера на површинама јавне 

намене

Члан 1.
У Одлуци о постављању мањих монтажних, 

покретних и других објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене (“Службени 
лист града Панчева” бр 27/11) у члану 2. алинеја 1. 
после тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи:

«4. Отворени угоститељски садржаји. »
У истом члану алинеја 2. тачка 10. мења се и 

гласи:
«10. Билборди, рекламне табле, покретни 

мобилијар (клупе, перде, украсне жардињере и 
уметничке инсталације) ».

Члан 2.
У члану 3.  став 1. иза речи «киоск са 

надстрешницом за аутобуско стајалиште» додају 
се зарез и речи «отворени угоститељски садржаји». 
У истом члану став 3. мења се и гласи:

«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 споменка културе 
у Панчеву ( у даљем тексту: Завод) за постављање 
привременог монтажног објекта у деловима 
насељених места:зонама које представљају 
амбијенталну целину, просторно културно-
историјску целину, односно урбанистички 
заокружену целину (центар насељеног места, трг 
и сл) ».

Члан 3.
У члану 4. став 1. речи «покретни мобилијар 

(билборди, покретни билборди, светлеће рекламне 
табле на стубовима јавне расвете, клупе, перде, 
украсне жардињере, уметничке инсталације) » 
мењају се и гласе: «билборди, рекламне табле, 
покретни мобилијар (клупе, перде, украсне 
жардињере, уметничке инсталације)».

У истом члану после става 2. додаје се нови 
став 3. који гласи: «Постоји обавеза прибављања 
сагласности Завода за постављање покретних 
објеката и уређаја у деловима насељених места: 
зонама које представљају амбијенталну целину, 
просторно културно-историјску целину, односно 
урбанистички заокружену целину (центар 
насељеног места, трг и сл)».

Досадашњи став 3. овог члана постаје став 4.
 

Члан 4.
У члану 5. став 2. мења се и гласи:
«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 постављање 
споменика, спомен обележја, скулптурална дела и 
балон хала спортске намене, у деловима насељених 
места::зонама које представљају амбијенталну 
целину, просторно културно-историјску целину, 
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односно урбанистички заокружену целину (центар 
насељеног места, трг и сл).»

Члан 5.
У члану 7. став 1. бришу се речи «и покретних 

тезги за продају пољопривредних производа (воћа 
и поврћа) » . У истом члану став 3. брише се.

Члан 6.
У члану 10. став 1. иза речи «летњих башти» 

додају се речи «и отворених угоститељских 
садржаја».

Члан 7.
У члану 11. став 1. речи «рекламних објеката« 

замењују се речима «покретних тезги, билборда, 
рекламних табли» .

Члан 8.
У члану 16 став 1. мења се и гласи:
«Месечна закупнина за закуп дела површине 

јавне намене за постављање билборда и рекламних 
табли, по метру квадратном износи:

ЗОНА Цена дин/ m2

прва 710,00
друга 605,00
трећа 500,00
четврта 390,00
пета      285,00

Члан 9.
У поглављу III ПРИВРЕМЕНИ МОНТАЖНИ 

ОБЈЕКТИ после члана 46. додаје се тачка 4. и члан 
46 а који гласе:

«4. ОТВОРЕНИ УГОСТИТЕЉСКИ 
САДРЖАЈИ

Члан 46 а
Давање у закуп на одређено време површине 

јавне намене ради постављања отворених 
угоститељских садржаја врши се путем јавног 
надметања.

 Управни одбор ЈП”Дирекција” доноси одлуку 
о расписивању јавног огласа за давање у закуп дела 
површине јавне намене путем јавног надметања.

Поступак јавног надметања и давање у закуп 
отворених угоститељских садржаја, врши се на 
начин и по поступку који је предвиђен за давање 
у закуп на одређено време површине јавне намене 
ради постављања киоска.

Уговор о закупу дела површине јавне намене 
за постављање отворених угоститељских садржаја 
закључује се на период од 3 године.

Отворени угоститељски садржаји могу се 
постављати и користити у периоду од 10.04. до 
31.10. текуће године.»

Члан 10.
У члану 52. став 3. мења се и гласи:
«3а постављање и монитрање покретних 

тезги за продају пољопривредних производа (воћа 
и поврћа) може се дати у закуп део површине јавне 
намене чија површина не прелази 2 м2 на период 
до 30 дана.»

У истом члану после става 3. додаје се став 4. 

који гласи:
«Давање у закуп површине јавне намене ради 

постављања тезги за продају пољопривредних 
производа (воћа и поврћа) врши се непосредном 
погодбом, а по редоследу пријема поднетих захтева. 
»

Члан 11.
У поглављу IV ПОКРЕТНИ ОБЈЕКТИ И 

УРЕЂАЈИ, тачка 10 и члан 58. мењају се и гласе:
«10. Рекламне табле, билборди, покретни 

мобилијар (клупе, перде, украсне жардињере и 
уметничке инсталације)

Члан 58.
Билборди, рекламне табле и покретни 

мобилијар (клупе, перде, украсне жардињере, 
уметничке инсталације) постављају се на 
површинама јавне намене.

Билборди су рекламни панои површине веће од 
6 м2 и могу бити са једностраном или двостраном 
рекламном површином.

Рекламне табле су рекламин панои површине 
мање од 6 м2 и могу бити са једностраном или 
двостраном рекламном површином. »

Члан 12.
У члану 59. ставови 6. и 7. мењају се и гласе:
«Билборди и рекламне табле, 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 
билборда и рекламних табли. »

Члан 13.
Члан 60 .мења се и гласи:
«3акупнина се не плаћа када се код покретних 

објеката и уређаја на површинама јавне намене, као 
закупац појављују град Панчево, месне заједнице, 
установе, јавно односно јавно-комунално 
предузеће чији је оснивач град Панчево, односно 
месна заједница. »

 
Члан 14.

У члану 64. после става 4. додаје се став 5. који 
гласи: «3акупнина се не плаћа када се   као закупац 
балон хала спортске намене на површинама јавне 
намене, појављују град Панчево, месне заједнице, 
установе, јавно односно јавно-комунално 
предузеће чији је оснивач град Панчево, односно 
месна заједница.»

Члан 15.
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-04-06-29/2012
Панчево 08. март 2012. године

 
                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р
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56.

На основу члана 20. тачка 24, члана 32. тачка 
16, и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», бр. 129/2007), члана 8. 
Закона о заштити од буке у животној средини («Сл. 
гласник РС», бр. 36/2009 и 88/2010), члана 30. став 
2 и члана 35. Закона о прекршајима («Службени 
гласник РС», бр. 101/2005, 116/2008, 111/2009) и 
на основу члана 39. тачка 17. и члана 99. став 1. 
Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева», бр. 8/2008 и 4/2009), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 08. марта 2012. 
године, донела је

О Д Л У К У
 о радном времену трговинских, занатских 

и угоститељских објеката и објеката за 
приређивање игара за забаву и игара на срећу 

на територији града Панчева.  

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се радно време 

угоститељских објеката за пружање услуга 
смештаја, исхране, пића и напитака, трговинских 
објеката, занатских радњи, бензинских станица, 
пијаца и објеката за приређивање игара за забаву и 
игара на срећу, радним данима и у дане државних 
и верских празника на територији града Панчева, 
као и надзор над применом ове одлуке, прекршаји 
и прекршајне казне.

Члан 2.
Радним временом, у смислу ове одлуке, сматра 

се време у коме се обавља одређена делатност у 
објектима.

  Распоред, почетак и завршетак радног времена 
утврђен овом одлуком мора бити истакнут на 
улазу или на другом видном месту објекта у коме 
се обавља одређена делатност.

Правна лица и предузетници дужни су да се 
придржавају истакнутог радног времена у складу 
са типом угоститељског објекта. 

Предузеће, друго правно лице, односно 
предузетник који приређује забавне игре на 
отвореном простору (луна парк и друге забавне 
игре), дужни су да се придржавају радног времена 
утврђеног овом одлуком.

На свим објектима из члана 1. ове одлуке, 
који дежурају у дане државног и верског празника 
мора бити истакнуто радно време за рад у дане 
државног и верског празника.

Објекти који раде сваког дана, укључујући и 
недељу, могу бити затворени један дан у недељи, о 
чему одлучује правно лице односно предузетник.

Угоститељски објекти који своју делатност 
обављају у склопу градске установе могу 
определити своје радно време од 07,00 сати 
до 24,00 сата. Петком, суботом и уочи другог 
нерадног дана, ови објекти могу радити до 01,00 
сат наредног дана. 

У току одржавања градских манифестација 
угоститељски објекти могу обављати своју 

делатност у радном времену од 07,00 сати до 04,00 
сата наредног дана по посебном одобрењу Градског 
већа града Панчева. Захтев за продужење радног 
времена подноси организатор манифестације 
Секретаријату за привреду и економски развој, 
који се упућује Градском већу на изјашњавање. 

II РАДНО ВРЕМЕ

1. Угоститељски објекати за пружање услуга 
смештаја, исхране, пића и напитака

Члан 3.
  Угоститељским објектом, у смислу ове одлуке, 

сматра се објекат, просторија,  односно простор 
у коме се пружају услуге смештаја, припрема и 
производи храна и обављају други радни процеси 
у вези с пружањем угоститељских услуга, а који 
чине целину у грађевинском, технолошком и 
функционалном смислу.

   Типови угоститељских објеката су:
1) Хотели, мотели, пансиони и други 

угоститељски објекти су објекти за пружање 
услуга смештаја, исхране, пића и других услуга 
уобичајених у угоститељству или само услуге 
смештаја.

2) Ресторани, кафане, пицерије, млечни и 
експрес ресторани, посластичарнице, бифеи, 
кафићи, пивнице и други слични објекти су 
објекти у којима се припремају и услужују или 
само услужују јела  и пића и напици или само 
услужују пића и напици.

3) Печењаре, ћевабџинице и други слични 
објекти су објекти у којима се припрема и продаје 
храна на роштиљу, а где се могу продавати пића и 
напици. 

4) Ноћни барови су објекти у којима се поред 
услуга пића пружају услуге забаве (плес, музички 
и кабаре програми и слично).

5) Летње баште, терасе као и други 
угоститељски објекти су објекти на отвореном 
простору који су везани за регистровани 
угоститељски објекат или манифестације.

Члан 4.
Угоститељски објекти из овог члана, морају 

да испуњавају техничке, санитарно хигијенске и 
здравствене услове за пружање појединих врста 
угоститељских услуга, који су утврђени законом и 
прописима донетим на основу закона. 

Рад у објектима из члана 3. став 2. ове одлуке, 
мора бити организован тако да се не ремети кућни 
ред, јавни ред и мир и комунални ред, у складу 
са прописима који регулишу буку, те да се ни на 
који начин не узнемиравају грађани који станују 
или раде у суседству. Под узнемиравањем грађана 
из предходног става сматра се ометање људи 
емитовањем буке извођењем музичких и других 
садржаја, коришћењем музичких инструмената 
и других звучних уређаја, као и узнемиравање 
грађана механичким изворима буке и звучним 
сигналима, виком, емитовањем испарења, 
надражујућих мириса и др.

Ноћни барови могу обављати своју делатност 
искључиво у затвореном простору са затвореним 
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прозорима и вратима.
Угоститељски објекти који се налазе у оквиру 

објеката породичног и вешепородичног становања 
могу бити отворени до 24,00 сата и не могу 
продужавати радно време.

Уколико и поред ограничења из става 2. овог 
члана грађани поднесу пријаву због увећаног 
нивоа буке, инспектор или комунални полицајац 
могу наложити  одговорном лицу у угоститељском 
објекту смањење нивоа буке. Узнемиравање 
грађана  се утврђује непосредним  опажањем 
од стране надлежног инспектора, комуналног 
полицајца или другог службеног лица, изјавама 
сведока, извештајем овлашћене организације и на 
други начин у складу са законом.

Члан 5.
Радно време се утврђује на следећи начин:
1) За објекте из члана 3. став 2. тачка 1. 

увремену од 00,00 до 24,00 сата.
2) За објекте из члана 3. став 2. тачка 2. у 

времену од 07,00 до 24,00 сата. Петком, суботом 
и уочи другог нерадног дана, ови објекти могу 
радити до 01,00 сат наредног дана. 

3) За објекте из члана 3. став 2. тачка 3. у 
времену од 07,00 до 24,00 сата. Петком, суботом 
и уочи другог нерадног дана, ови објекти могу 
радити до 01,00 сат наредног дана. 

4) За објекте из члана 3. став 2. тачка 4. 
увремену од 22,00 до 04,00 сата.

5) За објекте из члана 3. став 2. тачка 5. у 
времену од 07,00 до 24,00 сата. Петком, суботом 
и уочи другог нерадног дана, ови објекти могу 
радити до 01,00 сат наредног дана. 

Угоститељски објекати за пружање услуга 
смештаја, исхране, пића и напитака дужни су да 
Секретаријату за привреду и економски развој 
поднесу пријаву са описом делатности коју ће 
обављати и опредељеном радном времену, у 
складу са чланом 3. и чланом 5. ове одлуке.

Члан 6.
У случају организовања свадбе, матурске 

прославе и других прослава радно време 
угоститељских објеката може се на захтев власника 
објекта продужити до 04,00 сата наредног дана, 
уз обавезу подношења пријаве Секретаријату за 
привреду и економски развој и обавезе плаћења 
градске административне таксе за издавање 
Решења о дужем радном времену угоститељских 
објеката, најкасније 24 сата пре одржавања исте.

 Прославе из овог члана могу се организовати 
искључиво у затвореном простору са затвореним 
прозорима и вратима.

Овај члан не односи се на објекте који се 
налазе у оквиру породичних и вешепородичних 
стамбених објеката.

Члан 7.
Одговорно лице угоститељског објекта морају 

да буду присутни у објекту на почетку и на крају 
радног времена.

Лице из става 1. овог члана дужно је да у  
року од 30 минута од времена које је одредбама 
ове Одлуке утврђено као време завршетка радног 

времена, ослободе објекат присуства лица која 
нису запослена у њему.

   Уколико се после истека рока из става 2. овог 
члана у објекту затекну лица која нису запослена у 
њему, сматра се да објекат ради дуже од утврђеног 
радног времена.

  2.   Радно време трговинских и занатских 
објеката, бензинских станица и пијаца

Члан 8.
Радно време у трговинским објектима:
1) У објектима за обављање промета на 

мало непрехрамбених производа радно време је 
неограничено од 00,00 до 24,00 сата.

2) У објектима за обављање промета на мало 
прехрамбених производа радно време радним 
даном у времену од 06,00 до 20,00 сати, најмање 
седам сати, у једнократном или двократном радном 
времену, а најдуже до 22,00 сата. 

Рад дужи од прописаног радног времена из 
претходног става може се обављати од 00,00 до 
24,00 сата, по одобрењу по одобрењу Секретаријату 
за привреду и економски развој Градске управе 
града Панчева.

3) Продавница новина и дуванских 
прерађевина је радним даном у времену од 06,00 
до 24,00 сата, најмање седам сати, у једнократном 
или двократном радном времену, а суботом од 
07,00 до 14,00 сати.

Рад дужи од прописаног радног времена 
из претходног става може се обављати од 00,00 
до 24,00 сата, по одобрењу Секретаријату за 
привреду и економски развој Градске управе града 
Панчева.

Члан 9.
Радно време занатских објеката:
1) Занатске радње обављају делатност радним 

даном од 07,00 до 20,00 сати, најмање седам сати 
у једнократном или двократном радном времену, а 
суботом од 07,00 до 15,00 сати. 

-Занатске радње које се баве производњом 
основних животних намирница (хлеб, месо 
и млечни производи) могу радити дуже од 
прописаног радног времена. 

-Занатске радње које се не баве производњом 
основних животних намирница (хлеб, месо 
и млечни производи)  могу радити краће од 
прописаног радног времена краће од радног 
времена. Рад дужи од прописаног радног времена 
из овог става може се обављати од 00,00 до 24,00 
сата, по одобрењу Секретаријата за привреду и 
економски развој Градске управе града Панчева.

Члан 10.
 Радно време бензинских станица:
1) Бензинске станице морају бити отворене 

радним даном и суботом од 06,00 до 20,00 сати, 
а могу бити отворене сваким даном од 00,00 до 
24,00 сата.

2) Бензинске станице на излазима из града 
морају бити отворене сваког дана од 00,00 до 24,00 
сата.
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Члан 11.
Радно време пијаца:
1) Пијаце морају бити отворене од 06,00 до 

19,00 сати у периоду од 01.априла до 31. октобра;
2) Пијаце морају бити отворене од 07,00 до 

17,00 сати у периоду од 01.новембра до 31. марта.

   3. Објекти за приређивање игара за забаву и 
игара на срећу

Члан 12.
Објекти за приређивање игара за забаву и 

игара на срећу, у смислу ове Одлуке, сматрају се 
објекти, просторије и простор у коме се приређују 
игре за забаву (на компјутеру, флиперу, билијару и 
слично) и игре на срећу (лутрија, лото и слично).

Радно време објеката за приређивање игара 
за забаву и игара на срећу је радним данима од 
09,00 до 24,00 сата, а петком, суботом и нерадним 
данима један сат дуже.

Рад у објекту у коме се обавља угоститељска и 
делатност приређивања игара за забаву и игара на 
срећу, мора бити организован тако да се не ремети 
кућни ред, јавни ред и мир и комунални ред, у 
складу са прописима који уређују ове области.

Члан 13.
Продаја алокохолног пића очигледно пијаном 

лицу или малолетним лицима, које се конзумира 
на лицу места, представља повреду прописа о 
јавном реду и миру.

Упозорење о забрани продаје пића лицима 
из став 1. овог члана мора бити истакнуто на 
видном месту унутар објекта у коме се обавља 
угоститељска делатност, као и објеката у којима 
се обавља угоститељска и делатност приређивања 
игара за забаву и игара на срећу.

   
4. Радно време на дан државног и верског 

празника

Члан 14.
На дан државног и верског празника када се 

не ради један дан, морају бити отворене дежурне 
продавнице прехрамбене робе од 07,00 до 11,00 
сати.

Члан 15.
На дан државног и верског празника када се не 

ради два дана, првог дана продавнице прехрамбене 
робе могу бити затворене, другог дана морају бити 
отворене дежурне продавнице прехрамбене робе 
од 07,00 до 11,00 сати.

Ако државни и верски празник када се не 
ради два дана, пада у недељу или најближе дане 
недељи (субота, понедељак), услед чега се не ради 
три дана, првог дана продавнице прехрамбене 
робе могу бити затворене, другог дана морају 
бити отворене дежурне продавнице од 07,00 до 
11,00 сати, а трећег дана морају бити отворене све 
продавнице прехрамбене робе не краће од 07,00 до 
11,00 сати.

На дан државног и верског празника када се 
не ради више од два дана, првог дана продавнице 
прехрамбене робе могу бити затворене, другог 
дана морају бити отворене дежурне продавнице 
од 07,00 до 11,00 сати, а осталих дана државног 
и верског празника морају бити отворене све 

продавнице прехрамбене робе не краће од 07,00 до 
11,00 сати, осим за први дан Ускрса кад могу бити 
затворене све продавнице прехрамбене робе.

Члан 16.
На дан државног и верског празника морају 

бити отворене бензинске станице н излазима из 
града од 00,00 до 24,00 сата, а остале бензинске од  
06,00 до 20,00 сати.

Одлуку о дежурству у дане државног и верског 
празника доноси предузеће, односно предузетник 
и најкасније седам дана пре државног и верског 
празника и доставља је  Секретаријат за привреду 
и економски развој.

Уколико Секретаријат за привреду и 
економски развој утврди на основу обавештења из 
става 2. овог члана да у дане државног и верског 
празника није обезбеђена довољна снабдевеност 
грађана, предложиће Градском већу града Панчева 
доношење акта о обавези одређивања дежурства 
одређених продавница.

Члан 17.
У случају проглашења опште несташице 

електричне енергије и увођења мера штедње 
електричне енергије и у случају наступања 
елементарних и других већих непогода, Градско 
веће града Панчева својим актом одредиће који 
пословни објекти и радње и у ком периоду морају 
бити отворени.   

III НАДЗОР И СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ

Члан 18.
Контролу над применом ове Одлуке 

врши Секретаријат за привреду и економски 
развој, Секретаријат за инспекцијске послове,  
Секретаријат за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове и Комунална полиција Градске управе 
града Панчева, свако у складу са својим 
надлежностима. 

Уколико комунални инспектор, инспектор 
за заштиту животне средине или комунални 
полицајац у поступку вршења послова надзора 
из своје надлежности  уоче повреду прописа 
из надлежности друге организационе јединице 
Градске управе града Панчева, обавестиће одмах 
о томе надлежну организациону јединицу.

У случају пријаве грађана, петиције грађана, 
надзорне организационе јединице су у обавези 
да изврше контролу, утврде околности и сачине 
одговарајући записник.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
 Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 

динара казниће се за прекршај привредно друштво 
или друго правно лице које:

1) Одреди радно време супротно овој одлуци
2) Почне са радом пре или ради дуже од 

утврђеног радног времена
3) Не изврши своје обавезе из члана 2., 4., 5., 6. 

и 7.  ове Одлуке
3) Не придржава се одредаба прописаних  

чланом 13. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће 
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се предузетник новчаном казном од 25.000,00 до 
250.000,00 динара.

  За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

  За прекршаје за које је у ставу 1. овог члана 
прописана новчана казна, која се наплаћује на 
месту извршења прекршаја у фиксном износу 
(мандатна казна) је:

1) Привредно друштво или друго правно лице 
новчаном казном од 20.000,00 динара.

2) Предузетник новчаном казном од 20.000,00 
динара,

3) Одговорно лице у привредном друштву и 
другом правном лицу новчаном казном од 5.000,00 
динара.

 V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Трговински, занатски, угоститељски  и други 

објекти дефинисани овом Одлуком, а који већ 
послују на територији града Панчева, дужни су да 
у року од 60 дана од дана њеног ступања на снагу, 
испуне обавезе које произилазе произилазе из ове 
Одлуке.

Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о радном времену трговинских, 
занатских и угоститељских објеката и објеката за 
приређивање игара за забаву и игара на срећу на 
територији града Панчева („Службени лист града 
Панчева”, број 20/2011).

Члан 22.
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-04-06-29/2012                                                                                          
Панчево,   08. март 2012. године                                                                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

57.

На основу чланова 7. и 36. Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ 
бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05. 62/06 и 31/1), члaнова 
20. тачка 13. и 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07) и чланова 
39. тач. 4 и 99. став 1. Статута града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр.8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 08. марта 
2012. године, донела је                

О Д Л У К У
о ванлинијском и ауто-такси превозу путника

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се обављање 

ванлинијског и ауто-такси превоза путника на 
територији града Панчева (У даљем тексту: 
Град).

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци 

имају следећа значења:
- ЈАВНИ ПРЕВОЗ - јесте превоз који је под 

једнаким условима доступан свим корисницима 
превозних услуга и обавља се на основу уговора 
о превозу; 

- ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ - јесте јавни превоз који 
се обавља на одређеној линији по реду вожње;

- ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ - јесте јавни 
превоз за који се услови превоза утврђују посебно 
за сваки превоз и обавља се на основу закљученог 
писменог уговора између превозника и корисника 
превоза;

- ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ - јесте превоз који се 
обавља на територији  Града;  

- АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ - јесте ванлинијски 
превоз путника који се обавља путничким 
аутомобилом који испуњава услове прописане 
законом и овом одлуком;

- ПРЕВОЗНИК - јесте привредно друштво, 
друго правно лице и предузетник које обавља 
делатност јавног превоза;

- ТАКСИ ПРЕВОЗНИК – јесте физичко лице 
које обавља делатност ауто-такси превоза;

- ТАКСИ ВОЗАЧ -  јесте лице које  управља 
такси возилом и обавља ауто-такси превоз, као 
предузетник или као запослени у правном лицу, у 
складу са законом и одредбама ове одлуке; 

- ТАКСИ ДОЗВОЛА -  јесте идентификациона 
исправа, коју такси возач носи са собом приликом 
обављања ауто-такси превоза и дужан је  да је 
покаже на захтев овлашћеног лица, са роком 
важења до годину дана, у складу са одобрењем 
за обављање ауто-такси превоза на територији 
Града;

- ТАКСИ ВОЗИЛО - јесте путнички аутомобил 
којим се обавља ауто-такси превоз, које испуњава 
услове прописане законом и овом одлуком;

- КРОВНА ОЗНАКА - јесте такси табла 
беле боје и стандардних димензија, која садржи 
стилизовани грб Града и латинични натпис 
„TAXI“, број кровне ознаке и ћирилични натпис 
“ГРАД ПАНЧЕВО“ у складу са Правилником о 
изгледу и издавању ауто-такси исправа и ознака, 
који је саставни део ове одлуке;

- ДОКАЗ О УПЛАТИ - јесте профактура, 
фактура или блок рачун;

- РЕКЛАМНИ ПАНО - јесте конструкција која 
може бити постављена на кров такси возила тако 
да не заклања кровну ознаку и за који је превозник 
прибавио сертификат овлашћене институције да 
не угрожава безбедност саобраћаја;

- ПУТНИК - јесте лице које на основу уговора 
има право на превоз;
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 - ПУТНИ НАЛОГ - јесте акт на основу 
којег возило може да обавља превоз у друмском 
саобраћају;

 - ТАКСИ ТАРИФА - јесте укупна цена 
ауто-такси превоза коју чини збир појединачних 
цена, и то цена: за старт, по једном пређеном 
километру, по времену чекања, по доласку на 
адресу по позиву и по комаду пртљага који се 
превози, при чему се путници морају обавестити 
пре уласка у такси возило уколико се врши наплата 
превоза пртљага, која се одређује у зависности од 
доба дана или ноћи, од дана у недељи (радни дан, 
недеља или празник) и подручја на коме се вожња 
обавља (територија једне или више општина или 
градова) и која је учитана у мерни инструмент; 

 -ТАКСИМЕТАР - јесте мерни инструмент 
који стално, за време вожње или стајања у току 
вожње, аутоматски израчунава и показује цену 
вожње, у зависности од пређеног пута и укупног 
трајања вожње;

- АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ - јесте уређен 
простор поред коловоза, односно означени простор 
на коловозу на којима се заустављају аутобуси ради 
укрцавања и искрцавања путника и пртљага;

 -ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ - јесте одређено, 
уређено и обележено место, прописано 
саобраћајном сигнализацијом на саобраћајној 
површини јавне намене, на коме такси возила 
пристају, чекају и примају путнике;

 - АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ - јесте 
организациона јединица Градске управе града 
Панчева надлежна за послове саобраћаја (у даљем 
тексту: Агенција);

 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - јесте организациона 
јединица Градске управе града Панчева, 
надлежна за послове привреде (У даљем тексту: 
Секретаријат);

 - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА - јесте део насељеног 
места Панчево ограничен појединим улицама који 
посебним решењем одреди Агенција.

 
Члан 3.

Превоз у друмском саобраћају обавља се 
возилима која испуњавају услове утврђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима 
и прописима о стандардима за поједине врсте 
возила.

Возила којима се обавља превоз у друмском 
саобраћају морају бити регистрована на територији 
Републике Србије.

Забрањено је, за време трајања искључења, 
користити возило које је у вршењу инспекцијског 
надзора искључено из саобраћаја.

          
II ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Члан 4.
Ванлинијски превоз путника осим ауто-

такси превоза путника, може обављати привредно 
друштво, друго правно лице или предузетник, 
регистрован за обављање те врсте превоза.

Превозници из претходног става овог члана, 
морају имати акт надлежног министарства о 
испуњености услова за отпочињање и обављање 

ванлинијског превоза путника.

Члан 5.
Ванлинијски превоз путника у смислу ове 

одлуке, јесте јавни превоз аутобусом унапред 
познате групе путника, чије су полазиште 
и одредиште на територији Града, за који се 
релација, цена превоза, време обављања превоза 
и место укрцавања и искрцавања путника, 
утврђује писменим уговором закљученим између 
превозника, односно привредног друштва, другог 
правног лица или предузетника који обавља 
ванлинијски превоз на територији Града (У даљем 
тексту: локални ванлинијски превоз) и корисника 
превоза.

Уговором из претходног става овог члана 
утврђује се нарочито: релација са утврђеним 
полазиштем и одредиштем, време обављања 
превоза, цена превоза и места укрцавања и 
искрцавања путника.

У локалном ванлинијском превозу путника 
превозник може за једну вожњу закључити само 
један уговор, који мора бити нумерисан и закључен 
само са једним корисником.

Укрцавање и искрцавање путника у локалном 
ванлинијском превозу врши се само на местима 
утврђеним уговором из става 1. овог члана.

Уговор на основу кога се обавља локални 
ванлинијски превоз мора бити попуњен читко, 
тачно и закључен пре постављања возила за 
укрцавање путника у полазишту.

Уговор о превозу путника и списак путника, 
превозник мора да чува најмање две године од 
дана обављања превоза.

У ванлинијском превозу путника, превозник 
мора да има доказ о уплати цене уговореног 
превоза-вожње, утврђене уговором из става 1. овог 
члана, за све време обављања превоза.

Члан 6.
Ванлинијски превоз  је и превоз радника 

на посао и са посла, односно ђака и студената у 
школу и из школе, на основу закљученог писменог 
уговора, са посебним идентификационим 
превозним исправама (недељна, месечна, годишња 
и сл.) и без примања других путника.

Превоз из става 1. овог члана не сматра се 
линијским превозом путника.

Ванлинијски превоз путника, осим 
ванлинијског превоза путника из претходног става 
ове одлуке, који се обавља на истом превозном 
путу, свакодевно, односно истог дана у недељи и са 
истим местима укрцавања и искрцавања путника, 
сматра се линијским превозом путника.

Члан 7.
Локалном ванлинијском превознику 

забрањено је да врши укрцавање и искрцавање 
путника на подручју централне зоне насељеног 
места Панчево, на аутобуским стајалиштима, на 
такси стајалиштима, на јавним паркиралиштима на 
којима је организован систем наплате  паркирања, 
као и на местима где је то у супротности са 
постављеном саобраћајном сигнализацијом, 
односно на местима где је забрањено заустављање 
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и паркирање.
У циљу несметаног и безбедног одвијања 

саобраћаја у кретању и мирујућег саобраћаја, 
правним лицима, односно предузетницима који 
обављају међумесни ванлинијски превоз, односно 
којима је територија Града искључиво само 
полазиште или само одредиште, као и правним 
лицима и предузетницима који обављају јавни 
превоз путника у међународном саобраћају, 
забрањено је да врше укрцавање и искрцавање 
путника на подручју централне зоне насељеног 
места Панчево и на аутобуским стајалиштима.

Укрцавање и искрцавање путника у 
ванлинијском превозу може да се врши на 
посебно означеним перонима на Аутобуској 
станици Панчево, на основу закљученог уговора 
са предузећем које управља овим објектом, тако 
да се перони могу користити у линијском превозу 
путника.

           
Члан 8.

У возилу којим се обавља локални превоз не 
може да се налази више места за путнике у односу 
на укупан број седишта уписаних у саобраћајној 
дозволи возила, као ни импровизована седишта 
(клупе, столице и слично).

У возилу којим се обавља локални превоз 
мора се налазити:

1. доказ о уплати уговорене цене превоза за 
вожњу која се обавља;

2. оригинал или оверена фотокопија решења о 
регистрацији делатности;

3. оригинал или оверена фотокопија решења о 
испуњености услова за обављање  јавног превоза;

4. примерак оригинала уговора на основу којег 
се обавља превоз;

5.закључен списак путника према датуму и 
времену обављања путовања  (вожње), садржане у 
Уговору о превозу;

6. путни налог исправно и тачно попуњен како 
је то прописано законом, односно актом донетим 
на основу истог;

7. општи услови превоза у друмском саобраћају .
Аутобус којим се обавља превоз путника 

у друмском саобраћају мора имати на бочним 
странама исписано пословно име, односно фирму, 
а може имати и његов знак који ужива заштиту, 
у складу са законом којим се уређују жигови, а 
у доњем десном углу ветробранског стакла мора 
бити истакнут натпис „СЛОБОДНА ВОЖЊА“.

На бочним странама аутобуса не могу 
се стављати други натписи, осим натписа из 
претходног става.

У возилу којим се обавља ванлинијски превоз 
путника мора се налазити уговор о раду возача 
или потврда да је возач запослен код превозника 
који обавља ванлинијски превоз.

                                                                                                                    
Члан 9.

Списак путника мора бити сачињен посебно 
за сваку вожњу садржану у Уговору о превозу. 

Списак путника мора бити закључен и оверен 
печатом превозника, пре постављања возила за 
укрцавање путника у полазишту. 

После закључења списка путника подаци у 

њему не смеју да се прецртавају и исправљају и у 
истом се не могу налазити већи број имена путника 
од броја расположивих места за седење уписаних 
у саобраћајној дозволи. 

Списак путника мора се налазити у возилу 
којим се обавља ванлинијски превоз, поред 
елемената прописаних законом, мора да садржи 
и:

1. број закљученог уговора о превозу за који је 
списак путника сачињен;

2. читко исписана имена, презимена и адреса 
свих путника који се превозе.

 
III АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ

Члан 10.
Ауто-такси превоз могу обављати правна 

лица и предузетници чија је претежна делатност 
ауто-такси превоз путника, који су за обављање те 
делатности регистровани у Регистру привредних 
субјеката у складу са законом којим се уређује 
регистрација привредних субјеката и који имају 
одобрење Секретаријата за обављање ауто-такси 
превоза путника. 

  
Члан 11.

У оквиру петогодишњег планирања потреба 
у јавном превозу путника на територији Града, 
планирају се потребе за такси превозом и доноси 
се Програм потреба за такси превозом  у складу са 
законом.

Програм из става 1. овог члана доноси се у 
складу са саобраћајно-техничким условима којим 
се дефинише оптимално организовање такси 
превоза. Градоначелник града Панчева (у даљем 
тексту: Градоначелник) доноси Програм из става 
1. овог члана, који садржи број такси возила чијим 
радом се задовољавају потребе за овом врстом 
превоза.

Предлог Програма из става 1. овог члана 
припрема Агенција у сарадњи са овлашћеним 
представницима такси предузетника.

Члан 12.
Захтев за издавање одобрења за обављање 

ауто-такси превоза, са потребним доказима, 
правно  и  физичко лице подноси Секретаријату, а 
за физичко лице запослено у правном лицу, захтев 
подноси послодавац.

1. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ 
ПРЕВОЗА

Члан 13.
Ауто-такси превоз може обављати привредно 

друштво, друго правно лице и предузетник ако 
поред општих услова утврђених законом, испуњава 
и услове прописане овом одлуком:

За обављање ауто-такси превоза предузетник 
који је регистрован за обављање ове делатности 
у складу са законом, мора да испуни и услове 
прописане овом одлуком и то:

1. да има возачку дозволу “Б“ категорије 
најмање 3 године;

2. да има сертификат о положеном испиту о 
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познавању Града, прописа из области                 такси 
превоза, у складу са Правилником о програму и 
начину полагања испита за обављање делатности 
ауто-такси превоза (у даљем тексту: Правилник);

3. да је здравствено и потпуно пословно 
способан и да је пријављен на                 обавезно 
социјално и пензионо осигурање (не старије од 
месец дана);

4. да му правоснажном судском одлуком 
није забрањено обављање одређене делатности, 
односно да му правоснажним решењем о 
прекршају није изречена заштитна мера забране 
обављања делатности, док трају правне последице 
осуде, односно заштитне мере;

5. да је власник или корисник моторног возила 
по основу уговора о лизингу;

6. да постоји слободно место за такси возило у 
складу са Програмом;

7. да му није изречена забрана управљања 
моторним возилом врсте М-1;

8. да путничко возило које поседује, испуњава 
услове прописане законом и овом одлуком;

9. да има пребивалиште на територији града 
Панчева.

За обављање делатности ауто-такси превоза 
запослени у правном лицу регистрованом за 
обављање ове врсте делатности у складу са законом 
и овом одлуком као  такси возач, мора да испуни 
услове из става 2. овог члана, осим услова под 
тачкама 5.,6. и 8., да има закључен уговор о раду 
са послодавцем и пријаву на обавезно пензионо и 
здравствено осигурање.

Услови из става 2. тачка 3. овог члана доказују 
се важећим уверењем.

Услови из става 2. тачка 4. овог члана доказују 
се уверењем не старијим од шест месеци, а услов 
из тачке 7. истог става потврдом надлежног органа, 
не старијом од месец дана.

Секретаријат ће издати упут за испитивање 
погодности возила за ауто-такси превоз превознику 
који испуни услове из става 2. тачке 1. до 7. овог 
члана.

За обављање ауто-такси превоза правно 
лице мора да, поред услова прописаних  законом,  
испуни и услове прописане овом одлуком и то:

1. да је регистровано за обављање делатности 
ауто-такси превоза, у складу са законом и овом 
одлуком;

2. да има седиште на територији Града;
3. да такси возач запослен у правном лицу 

испуњава услове прописане овом одлуком;
4. да има најмање једно путничко возило у 

власништву или по основу уговора о лизингу;
5. да постоји слободно место за такси возило у 

складу са Програмом;
6. да путничко возило које поседује у погледу 

намене и погодности за ауто-такси  превоз испуњава 
услове прописане законом и овом одлуком;

Секретаријат ће издати упут за испитивање 
погодности возила за ауто-такси превоз, правном 
лицу које испуни услове из става 3. тачке 1. до 5. 
овог члана.

 2. ТАКСИ ВОЗИЛО

Члан 14.
Путничко возило је намењено за обављање 

ауто-такси превоза ако испуњава следеће услове:
1. да је фабрички произведено  са управљачем 

са леве стране, да има највише пет седишта 
рачунајући и седиште возача и најмање четворо 
врата;

2. да тип возила испуњава услове из Уредбе о 
хомологацији возила („Сл. лист СРЈ“  број 51/98);

3. да је технички исправно у складу са 
прописима;

4. да има регистарску ознаку територије Града, 
која садржи латинична слова „TX“;

5. да поседује полису за осигурање путника од 
последица несрећног случаја у јавном превозу;

6. да има таксиметар који мора бити исправан, 
баждарен на важећу тарифу, пломбиран и 
постављен тако, да износ који откуцава буде 
видљив корисницима превоза и да се  укључењем 
светла на кровној ознаци „TAXI“ искључује;

7. да је опремљено инсталацијом за осветљење 
кровне ознаке;

8. да има важећи ценовник постављен тако, 
да његов садржај буде видљив корисницима 
превоза;

9.да има на видном месту истакнут 
идентификациони;

10. да је без оштећења и чисто;
11. да на крову има кровну ознаку „TAXI“;
12. да има противпожарни апарат, сервисиран 

у складу са законом; и
13. да има исправан систем за грејање и 

хлађење.

Члан 15.
Испитивање погодности путничког возила 

за обављање такси превоза врши Комисија за 
испитивање погодности возила за обављање 
ауто-такси превоза (у даљем тексту: Комисија) на 
основу упута издатог од стране Секретаријата.

Градоначелник на предлог Агенције  образује 
Комисију, која има председника, два члана и 
њихове заменике. Комисија, приликом испитивања 
погодности возила за обављање ауто-такси превоза, 
утврђује испуњеност услова прописаних овом 
одлуком и Правилником о испитивању погодности 
возила за обављање ауто-такси превоза (у даљем 
тексту : Правилник), који доноси Градоначелник 
у сарадњи са овлашћеним представницима такси 
предузетника.

Агенција, на основу извештаја Комисије, 
издаје потврду о погодности возила за обављање 
ауто-такси превоза и о издатим потврдама води 
регистар.

Рок важења потврде о погодности возила за 
обављање ауто-такси превоза почиње да тече 
даном издавања потврде и траје годину дана. 

3. ОДОБРЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 16.
Одобрење за обављање ауто-такси превоза на 

територији Града, којим се утврђује испуњеност 
услова за обављање ауто-такси превоза издаје 
Секретаријат у форми решења (у даљем тексту: 
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одобрење) и о издатим одобрењима води посебну 
евиденцију. 

Одобрење се издаје на захтев правног лица 
или физичког лица са роком важења до годину 
дана, рачунајући од дана издавања. 

Захтев за издавање одобрења за обављање 
ауто-такси превоза, са потребним доказима правно 
лице и физичко лице подносе Секретаријату. 

Захтев за издавање одобрења за лице запослено 
у правном лицу, подноси послодавац.   

Секретаријат, на основу решења Регистра 
привредних субјеката о упису правног лица или 
предузетника за обављање делатности ауто-такси 
превоза, издаје одобрење, издаје такси исправе и 
ознаке,  о којима се води посебан регистар.

Пре издавања одобрења, превозник је дужан 
да Секретаријату достави доказ о уплати локалне 
комуналне таксе за коришћење обележених места 
на такси станици по такси возилу  за период 
за који се издаје такси дозвола и доказ о уплати 
градске административне таксе за издавање такси 
дозволе;

Секретаријат ће на сајту Града објавити 
списак ауто-такси превозника, са роком важења 
такси дозволе и њихових возила која имају важећу 
потврду о погодности возила за обављање ауто-
такси превоза.

4. ТАКСИ ИСПРАВЕ И ОЗНАКЕ

Члан 17.
Такси дозвола је идентификациона исправа 

коју такси возач носи са собом приликом обављања 
делатности  и дужан је да је покаже на захтев 
овлашћеног лица.

Такси дозвола садржи:
1. пословно име правног лица или 

предузетника;
2. редни број;
3. име и презиме такси возача;
4. ЈМБГ;
5. статус такси возача (предузетник или 

запослени);
6. адресу и фотографију такси возача;
Такси дозвола важи годину дана од дана 

издавања, уз могућност њеног продужења.
Идентификациони картон је исправа, која 

служи да подаци о такси возачу буду на увид 
путнику приликом вожње, налази се на средини 
горњег дела инструмент табле и садржи:

1. пословно име правног лица или 
предузетника;

2. редни број;
3. име и презиме такси возача;
4. статус такси возача (предузетник или 

запослени);
5. фотографију  такси возача.

Члан 18.
Предузетници и правна лица морају на задњим 

вратима путничког возила којим се обавља ауто-
такси превоз исписати натпис са пословним 
именом и бројем телефона, тако да величина слова 
и бројева не сме одступати од димензија утврђених 
Правилником о изгледу и издавању ауто-такси 
исправа и ознака.              

Кровна ознака „TAXI“служи за идентификацију 
возила.

Правно лице и предузетник не могу уступити, 
давати на коришћење и отуђивати кровну ознаку 
и такси дозволу.         

Потврда о погодности возила служи као доказ 
да возило испуњава услове за обављање ауто-
такси превоза који су прописани овом одлуком.      

На предлог Агенције, у сарадњи са 
овлашћеним представницима такси предузетника, 
Градоначелник ће донети Правилник из става 1. 
овог члана.

 
Члан 19.

Такси превозници којима је одобрено обављање 
ауто-такси превоза, дужни су да прибаве кровну 
ознаку за сва такси возила којима обављају ауто-
такси превоз, према издатом одобрењу.

Кровну ознаку издаје Секретаријат на захтев 
такси превозника, уз накнаду коју утврђује Градско 
веће града Панчева, посебним решењем.              

Члан 20.
Правно лице и такси предузетник су поред 

законом прописаних обавеза дужни:
1. да све измене података које садржи такси 

дозвола и друге исправе у смислу ове одлуке 
пријаве Секретаријату;             

2. да се на возилу којим обављају ауто-такси 
превоз налази кровна ознака „TAXI“, а у возилу 
идентификациони картон и ценовник;

3. да од овлашћене институције прибаве 
сертификат за рекламни пано да исти не  угрожава 
безбедност саобраћаја;

4. да у року од осам дана од дана подношења 
захтева за брисање из Регистра привредних 
субјеката, Секретаријату врати такси дозволу, 
идентификацони картон и кровну ознаку „TAXI“;

5. да у року од осам дана по правоснажности 
решења о брисању из Регистра привредних 
субјеката донетом по сили закона, Секретаријату 
врати такси дозволу, потврду о погодности 
возила, идентификациони картон и кровну ознаку 
„TAXI“;

6. да једном годишње изврше испитивање 
погодности возила за обављање ауто-такси 
превоза, најкасније даном истека важности потврде 
о погодности возила, у складу са одредбама ове 
одлуке.          

Члан 21.
Продужење важења такси дозволе врши 

Секретаријат.
Поступак продужења важења такси дозволе 

може се започети месец дана пре истека њене 
важности.

Члан 22.
Такси предузетник, уз захтев за продужење 

важења такси дозволе обавезан је да приложи:
 1. такси дозволу;
 2. фотокопију такси дозволе;
 3. фотокопију личне карте;
4. фотокопију важећег лекарског уверења за 

„ТАКСИ-Б“ категорије;
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5. фотокопију возачке дозволе;
6. фотокопију саобраћајне дозволе;
7. фотокопију полисе осигурања путника од 

последица несрећног случаја у јавном превозу;
8. фотокопију важећег ценовника оверену 

сопственим печатом (верно оргиналу);
9. фотокопију важеће потврде о прегледу 

противпожарног апарата;
10. фотокопију важеће потврде о баждарењу и 

пломбирању таксиметра;
11. потврду да му није изречена забрана 

управљања моторним возилом врсте М-1, не 
старију од месец дана;

12. потврду да му правоснажном судском 
одлуком није забрањено обављање одређене 
делатности, односно да му правоснажним 
решењем о прекршају није изречена  заштитна 
мера обављања делатности, док трају правне 
последице осуде, односно заштитне мере;

13.  две фотографије (у  случају замене обрасца 
такси дозволе);

14. доказ о уплати локалне комуналне таксе за 
коришћење обележених места на      такси станици 
по такси возилу  за период за који се издаје такси 
дозвола и доказ о уплати градске административне 
таксе за издавање такси дозволе;

15. фотокопију потврде о погодности возила за 
обављање ауто-такси превоза.

По пријему захтева, такси предузетнику се 
издаје потврда да је започет поступак продужења 
важења такси дозволе и одређује се датум, место 
и време прегледа погодности возила за обављање 
ауто-такси превоза, а најкасније 10 дана, од дана 
подношења захтева. 

Након извршеног прегледа погодности возила, 
извршиће се продужетак важења такси дозволе и 
издати потврда о погодности возила, најкасније 7 
дана, од дана утврђивања погодности возила.

Приликом замене возила за ауто-такси 
превоз, када је потребно извршити само преглед 
погодности, такси предузетник је дужан да уз 
попуњен и оверен захтев приложи и:

1. фотокопију такси дозволе;
2. фотокопију личне карте;
3. фотокопију саобраћајне дозволе;
4. фотокопију полисе осигурања путника од 

последица несрећног случаја у јавном превозу;
5. фотокопију важећег ценовника оверену 

сопственим печатом (верно оргиналу);
6. фотокопију важеће потврде о прегледу 

противпожарног апарата;
7. фотокопију важеће потврде о баждарењу и 

пломбирању таксиметра;
Правно лице прилаже доказе из тачака 3. до 7. 

из претходног става овог члана. 

Члан 23.
Правно лице, уз захтев за продужење важења 

такси дозволе за запосленог такси возача, обавезно 
је да приложи:

1. такси дозволу;
2. фотокопију такси дозволе;
3. фотокопију личне карте;
4. фотокопију важећег лекарског уверења за 

„ТАКСИ-Б“ категорије;

5. фотокопију возачке дозволе;
6. потврду да му није изречена забрана 

управљања моторним возилом врсте М-1, не 
старију од месец дана;

7. потврду да му правоснажном судском 
одлуком није забрањено обављање одређене  
делатности, односно да му правоснажним решењем 
о прекршају није изречена заштитна мера забране 
обављања делатности док трају правне последице 
осуде, односно заштитне мере;

8. фотокопију уговора о раду;
9. фотокопију доказа о пријави на обавезно 

социјално и пензионо осигурање, не старију од 
месец дана;

10. две фотографије (у случају замене образаца 
такси дозволе);

11. доказ о уплати локалне комуналне таксе 
за коришћење обележених места на такси станици 
по такси возилу  за период за који се издаје такси 
дозвола и доказ о уплати градске административне 
таксе за издавање такси дозволе;

По пријему захтева лицу запосленом у правном 
лицу се издаје потврда да је започет поступак 
продужења важења такси дозволе, који мора бити 
окончан за највише 7 дана од дана подношења 
захтева.

6. ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА АУТО-ТАКСИ 
ПРЕВОЗА

Члан 24.
Привремени прекид обављања ауто-такси 

превоза путника по захтеву такси предузетника, 
Секретаријат утврђује за одређени временски 
период у складу са законом.

Такси предузетник може привремено 
прекинути обављање ауто-такси превоза путника 
због:

1. поправке возила којим обавља ауто-такси 
превоз у складу са законом;

2. притвора или издржавања казне затвора 
до шест месеци, као и за време трајања мере 
безбедности, односно заштитне мере забране 
управљања моторним возилом до шест месеци.

У току привременог прекида такси предузетник 
не може обављати ауто-такси превоз.

Такси предузетник је дужан да пре 
подношења пријаве о привременом прекиду 
обављања делатности ауто-такси превоза путника 
Регистру привредних субјеката, поднесе захтев о 
привременом прекиду Секретаријату и депонује 
такси ознаке и дозволу.

Члан 25.
Такси предузетнику престаје важност 

одобрења за обављање ауто-такси превоза у 
следећим случајевима:

1. одјаве;
2. ако престану да постоје услови из чланова 

13. и 14. ове одлуке;
3. ако једном  годишње не изврши испитивање 

погодности возила;
4. ако је правоснажном судском пресудом 

осуђен по основу увећане наплате услуге ауто-
такси превоза;
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  5. у другим случајевима прописаним законом, 
и сл.

Правном лицу престаје важност одобрења за 
обављање ауто-такси превоза у случају:

1. наступања околности које су у супротности 
са члановима 13. и 14. ове одлуке и

2. у другим случајевима прописаним 
законом.

Престанком обављања делатности, правном 
лицу или такси предузетнику брише се место 
добијено на основу  Програма.

Престанак важности одобрења из става 1. и 
2. овог члана, Секретаријат доставља Регистру 
привредних субјеката и инспекцијским органима.

Пре подношења пријаве о трајном прекиду 
обављања делатности ауто-такси превоза путника, 
правно лице, односно такси предузетник је у обавези 
да врати такси ознаке и дозволу Секретаријату и 
на основу издате потврде Секретаријата одјави 
делатност у АПР-у.

7. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ

Члан 26.
Такси стајалиште се обележава хоризонталном 

и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје 

обележава се простор за стајање такси возила, 
у оквиру такси стајалишта, уписује се натпис 
„TAXI“ жутом бојом.

На почетку стајалишта поставља се вертикални 
саобраћајни знак за означавање такси стајалишта 
и додатнa таблa „OSIM ZA TAXI VOZILA“.

Члан 27.
На такси стајалишту са  подужним местима 

за паркирање такси возила, возила се паркирају 
према редоследу доласка возила.

На такси стајалишту могу се заустављати и 
паркирати само возила која су обележена у складу 
са овом одлуком.

Такси возила се паркирају на стајалишту 
само у овиру обележених места и на начин како 
је дефинисано хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом.

За време стајања возила на такси стајалишту, 
возач мора бити у возилу или поред возила.

На такси стајалишту забрањено је стајање 
и чекање такси-возила када је путник у возилу, 
односно чекање  других путника.

Такси превозници такси-возило могу 
паркирати само на такси стајалишту.

Члан 28.
Локацију и број такси стајалишта на 

саобраћајним површинама јавне намене 
одређује Агенција, у сарадњи са овлашћеним 
представницима такси предузетника.

О уређењу и одржавању такси стајалишта 
стара се Град путем ЈП “Дирекција за изградњу и 
уређењу Панчева“ Панчево.

8. АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ

Члан 29.
Такси возач је обавезан да прихвати вожњу 

до захтеваног одредишта са такси стајалишта, на 
телефонски позив одласком на назначену адресу 
и заустављањем корисника такси услуге  на 
саобраћајној површини јавне намене, под условом 
да се заустављањем ауто-такси возила не угрожава 
безбедност учесника у саобраћају.

Члан 30.
Ауто-такси превоз започиње уласком путника 

у возило.
Путник може одбити улазак у такси возило 

наручено путем радио-телефонског позива 
(диспечерског центра) ако основано посумња да је 
такси-возач:

1. под утицајем алкохола или опојних дрога;
2. ако је неуредан:
3. ако је унутрашњост такси-возила 

запрљана;
4. ако у такси-возилу не поседује обавезна 

обележја ауто-такси превоза.
За време трајања превоза путника, светло на 

кровној ознаци мора бити искључено.

Члан 31.
Такси возач је обавезан да ауто-такси превоз 

обави трасом коју путник одреди, односно 
најкраћим путем до одредишта путника, у складу 
са важећим режимом саобраћаја.

Члан 32.
Такси возач је обавезан да прими у возило 

сваког путника у границама расположивих 
седишта, као и лични пртљаг путника, у оквиру 
простора намењеног за смештај пртљага.

Такси возач је дужан да по завршетку превоза 
путника прегледа возило, а са нађеним стварима 
поступи у складу са законом.

Такси возач је обавезан да се за време обављања 
ауто-такси превоза према путницима опходи са 
пажњом и предусретљиво.

Такси возилом се не могу превозити деца до 
шест година старости без пунолетног пратиоца.

Такси возилом се не могу превозити, без 
пристанка такси возача, лица под видним дејством 
алкохола или дроге, лица оболела од заразне 
болести и кућни љубимци. 

Члан 33.
За време обављања делатности такси возач 

мора код себе да има важећу следећу документацију, 
и то;

1. одобрење предвиђено овом одлуком;
2. такси дозволу;
3. идентификациони картон;
4. потврду о погодности возила и 
5. полису за осигурање путника од последица 

несрећног случаја у јавном превозу.

Члан 34.
Такси превозник који има издато важеће 



одобрење за обављање делатности ауто-такси 
превоза путника од друге општине, односно града 
може обавити ауто-такси превоз путника преко 
или на територији Града, само ако је превоз у 
транзиту или се заршава на територији Града.

Такси превозник који обави превоз у смислу 
става 1. овог члана, обавезан је да одмах по 
обављеном ауто-такси превозу путника уклони 
кровну ознаку и не може да пружа услуге ауто-
такси превоза на територији Града од које нема 
издато важеће одобрење за обављање ауто-такси 
делатности.

У случају превоза из става 1. овог члана, када 
исти путник има намеру да након искрцавања 
истим возилом настави превоз, такси превозник је 
дужан да уклони кровну ознаку у тренутку када 
путник напусти путнички простор возила, чека 
на путника без заустављања рада таксиметра, а по 
повратку тог путника у путнички простор возила 
такси превозник је обавезан да на прописан начин 
поново истакне ауто-такси ознаку.

Члан 35.
Ауто-такси превоз путника на подручју Града 

не може бити организован и не може се обављати 
као линијски превоз.

Ауто-такси превоз путника који се обавља 
свакодневно и више пута у току дана на истој 
релацији и са различитим путницима, сматра се у 
смислу ове одлуке, линијским превозом.

9. ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ 
ПРЕВОЗА

Члан 36.
Скупштина града Панчева својом одлуком 

утврђује и усклађује економски најнижу цену у 
оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз 
мора обављати на подручју Града.

Такси тарифа је укупна цена ауто-такси 
превоза која је учитана у мерни инструмент, 
односно таксиметар и коју чини збир појединачних 
цена, и то:

- за старт возила;
- по једном пређеном километру;
- по времену чекања и
- по доласку на адресу по позиву и по комаду 

пртљага који се превози.
Цена превоза образује се на основу износа који 

утврди таксиметар као мерни инструмент подешен 
у складу са ценом из става 1. овог члана.

Такси возач је дужан да наплати цену у износу 
који покаже таксиметар.

Ценовник услуга ауто-такси превоза оверава и 
издаје Секретаријат на основу Одлуке о економски 
најнижој цени у којој се ауто-такси превоз 
путника мора обављати на подручју Града и мора 
бити истакнут у такси возилу на видном месту за 
путника.

Члан 37.
У случају да није у могућности да заврши 

започети ауто-такси превоз на територији Града, 
такси возачу припада износ, који у моменту 
превоза покаже таксиметар умањен за цену старта, 

уз обавезу обезбеђивања другог такси возила.

Члан 38.
О пријему других путника у току ауто-такси 

превоза до одредишта одлучује путник који 
је започео коришћење ауто-такси превоза, уз 
сагласност такси возача.

Ако путник који је примљен у току ауто-
такси превоза наставља коришћење ауто-такси 
превоза после одредишта путника који је започео 
коришћење овог превоза, наставак вожње се 
сматра започињањем ауто-такси превоза.

Члан 39.
Такси возач је обавезан да за време пружања 

услуге ауто-такси превоза путника, за време 
вожње има укључен таксиметар, који укључује 
на почетку вожње  по уласку путника у возило и 
искључује након доласка на одредиште.

Такси возач је обавезан, да по извршеној 
услузи превоза изда рачун у износу који показује 
таксиметар у тренутку завршетка превоза на 
захтев корисника услуге, у складу са овом одлуком 
и законом.

У случају да такси возач не укључи таксиметар 
на почетку вожње путника или на захтев путника  
не изда рачун из претходног става, путник није у 
обавези да плати цену ауто-такси превоза.

Члан 40.
Такси возач је обавезан да за време обаљања 

ауто-такси превоза буде уредан, не сме бити одевен 
у кратке панталоне, шортс, мајицу без рукава и без 
адекватне обуће.

IV НАДЗОР

Члан 41.
Надзор над применом одредаба ове одлуке 

врши Агенција.
Инспекцијски надзор над применом одредаба 

ове одлуке врши организациона јединица Градске 
управе Града Панчева надлежна за инспекцијски 
надзор – Секретаријат за инспекцијске послове – 
Одељење инспекције за саобраћај и путеве.

Комунално-полицијске послове на одржавању  
реда у ванлинијском и ауто-такси превозу и 
контролу примене ове одлуке у складу са Законом о 
комуналној полицији, врши комунална полиција.

Члан 42.
Возач у ванлинијском превозу путника, такси 

возач и физичко лице су дужни да  инспектору за 
саобраћај и путеве (у даљем тексту: инспектор), 
односно комуналном полицајцу, омогући 
неометано вршење послова, стави на увид сва 
потребна документа и да у року који одреди 
инспектор, односно комунални полицајац, достави 
потребне податке и поступи по налогу инспектора, 
односно комуналног полицајца.

Инспектор, поред осталих законом утврђених 
овлашћења, може такси возачу привремено 
одузети такси дозволу до отклањања утврђене 
неправилности које су у супротности са одредбама 
ове одлуке.
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Такси возач у случају из става 2. овог члана, не 
може обављати ауто-такси превоз.      

О привременом одузимању такси дозволе 
инспектор ће  издати потврду такси возачу.

Члан 43.
Привредно друштво, друго правно лице, 

такси предузетник или физичко лице чији објекат 
или средство или особље, односно рад подлежу 
инспекцијском, односно комунално-полицијском 
надзору, дужан је да инспектору, односно 
комуналном полицајцу омогући неометано 
вршење  надзора и да без одлагања омогући 
увид у захтевану документацију и податке, као и 
неометан приступ објекту, средству или особљу 
који су у вези са обављањем делатности превоза, 
као и да у року који одреди инспектор, односно 
комунални полицајац, достави на увид тражене 
податке и документацију.

Привредно друштво, друго правно лице, 
такси предузетник или физичко лице су у обавези 
да зауставе возило на знак инспектора, односно 
комуналног полицајца.

Члан 44.
Инспектор, односно комунални полицајац 

ради остваривања прегледа, има право да на 
путевима зауставља возаче возила, осим возаче 
возила Војске Србије, хитне медицинске помоћи,  
Министарства унутрашњих послова и Ватрогасне 
службе.

Заустављање возача возила из става 1. овог 
члана врши се истицањем саобраћајног знака 
“ЗАБРАЊЕН САОБРАЋАЈ СВИМ ВОЗИЛИМА У 
ОБА СМЕРА“ на коме је уписано „СТОП“.

Против решења инспектора донетог на основу 
ове одлуке може се изјавити жалба Градском већу 
Града у року од 15 дана.

Жалба се подноси путем организационе 
јединице Градске управе Града надлежне за 
послове инспекције.

Жалба изјављена против решења из става 3. 
овог члана, не одлаже извршење решења.

Инспектор приликом подношења захтева за 
покретање прекршајног поступка, као доказ може  
приложити видео запис или фотографски снимак 
извршеног прекршаја.  

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице:
1. ако обавља превоз са возилом супротно 

члану 3. став 1. и 2. ове одлуке;
2. ако користи возило супротно члану 3. став 

3. ове одлуке;
3. ако обавља превоз супротно члану 4. став 1. 

ове одлуке;
4. ако не поседује акт надлежног Министарства 

из члана 4. става 2. ове одлуке;
5. ако обавља превоз супротно члану 5. ове 

одлуке;
 6. ако обавља превоз супротно члану 6. ове 

одлуке;

7. ако обавља превоз супротно члану 7. ове 
одлуке;

8. ако поступи супротно члану 8.став 1. ове 
одлуке;

9. ако се у возилу којим се обавља локални 
превоз не налази један од докумената прописаних 
чланом 8. став 2. ове одлуке;

10. ако је возило обележено супротно члану 8. 
став 3. и 4. ове одлуке;

11. ако у возилу не поседује уговор о раду 
или потврду да је возач запослен код превозника 
прописан чланом 8. став 5. ове одлуке;

12. ако поступи супротно члану  9. ове 
одлуке;

13. ако обавља делатност ауто-такси превоза 
супротно члану 10. ове одлуке;

14. ако обавља ауто-такси превоз путника 
возилом које неиспуњава услове из члана 14. ове 
одлуке;

15. ако не поседује  потврду о погодности 
возила из члана 15. став 3. ове одлуке;

16. ако такси возач не поступи у складу са 
чланом 17. ове одлуке;

17. ако поступи супротно члану 18. став 1. и 3. 
ове одлуке;

18. ако поступи супротно члану 19. ове 
одлуке;

19. ако поступи супротно члану 20. ове 
одлуке; 

20. ако обавља ауто-такси превоз за време 
привременог прекида прописан чланом

24. став 3.ове одлуке;
21. ако поступи супротно члану 27.став 2. ове 

одлуке;
22. ако не поседује важећу документацију 

прописану чланом 33.ове одлуке:
23. ако поступи супротно члану 34. ове 

одлуке;
24. ако запослени у правном лицу у случају 

немогућности да заврши започети                такси 
превоз поступи супротно члану 37.ове одлуке;

25. ако поступи супротно члану 43. ове 
одлуке.

Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 
динара казниће се и одговорно лице

у правном лицу за прекршај из става 1. овог 
члана одлуке. 

         
Члан 46.

Новчаном казном од 25.000,00 до 200.000,00 
динара  казниће се за прекршај предузетник :       

1.  ако обавља превоз са возилом супротно 
члану 3. став 1. и 2. ове одлуке;

2.  ако користи возило супротно члану 3. став 
3. ове одлуке;

3.  ако обавља превоз супротно члану 4. став 
1. ове одлуке;

4.  ако не поседује акт надлежног Министарства 
из члана 4. став 2. ове одлуке;

5.  ако обавља превоз супротно члану 5. ове 
одлуке;

 6.  ако обавља превоз супротно члану 6. ове 
одлуке;

7.  ако обавља превоз супротно члану 7. ове 
одлуке;
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8.  ако поступи супротно члану 8.став 1. ове 
одлуке;

9. ако се у возилу којим се обавља превоз не 
налази један од докумената  прописаних  чланом 
8. став 2. ове одлуке;

10. ако је возило обележено супротно члану 8. 
став 3. и 4.;

11. ако у возилу не поседује уговор о раду 
или потврду да је возач запослен код превозника 
прописаних чланом 8. став 5. ове одлуке;

12. ако поступи супротно члану  9. ове 
одлуке;

13. ако овавља делатност ауто-такси превоза 
супротно члану 10. ове одлуке;

14. ако обавља ауто-такси превоз путника 
возилом које не испуњава услове  из члана 14. ове 
одлуке;

15. ако не поседује  потврду о погодности 
возила из члана 15. став 3. ове одлуке;

16. ако такси возач не поступи у складу са 
чланом 17. ове одлуке;

17. ако поступи супротно члану 18. став 1. и 3. 
ове одлуке;

18. ако поступи супротно члану 19. ове 
одлуке;

19. ако поступи супротно члану 20. ове 
одлуке; 

20. ако обавља ауто-такси превоз за време 
привременог прекида прописаног чланом                24. 
став 3. ове одлуке;

21. ако поступи супротно члану 27. став 2, 3, 4 
и 5. ове одлуке;

22. ако поступи супротно члану 27. став 6. ове 
одлуке;

23. ако таки возач поступи супротно члану 
29.ове одлуке:

24. ако такси возач поступи супротно одредби 
члана 31. ове одлуке;

25. ако такси возач поступи супртоно члану 
32. ове одлуке;

26. ако не поседује важећу документацију 
прописану чланом 33. ове одлуке: 

27. ако поступи супротно члану 34. ове 
одлуке;

28. ако обавља линијски превоз путника 
прописан чланом 35. став 2. ове одлуке; 

29. ако не наплати цену коју покаже таксиметар 
прописану чланом 36. став 4. ове одлуке;

30. ако у такси возилу нема важећи ценовник 
или је исти постављен тако да није видљив за 
путника прописан чланом 36. став 5. ове одлуке;

31. ако предузетник у случају немогућности да 
заврши започети такси превоз поступи супротно 
члану 37. ове одлуке;

32. ако не укључи таксиметар по уласку 
путника у возило или не изда рачун који је 
прописан чланом 39. ове одлуке;

33. ако такси возач поступи супротно одредби 
члану 40. ове одлуке;

34. ако такси возач поступи супротно одредби 
члану 42. став 1. и 3. ове одлуке;

35. ако поступи супротно члану 43. ове 
одлуке;

36. ако не заустави возило на знак инспектора 
прописано чланом 44. ове одлуке.

Члан 47.
Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 

динара казниће се за прекршај возач запослен у 
правном лицу или предузетник:

1. ако поступи супротно члану 3. став 3. ове 
одлуке;

2. ако поступи супротно члану 5. став 4. ове 
одлуке;

3. ако поступи супротно члану 7. ове одлуке;
4. ако поступи супротно члану 8. став 5. ове 

одлуке;
 5. ако поступи супротно члану 27. ове 

одлуке;
6. ако поступи супротно члану 29. ове одлуке;
7. ако поступи супротно члану 31. ове одлуке;
8. ако поступи супротно члану 32. ове 

одлуке;
9. ако поступи супротно члану 33. тачка 2. и 3. 

ове одлуке;
10. ако поступи супротно члану 36. став 4. ове 

одлуке;
11. ако поступи супротно члану 37. ове 

одлуке;
12. ако поступи супротно члану 38. ове 

одлуке;
13. ако поступи супротно члану 39. ове 

одлуке;
14. ако поступи супротно члану 40. ове 

одлуке;
15. ако поступи супротно члану 42. ове 

одлуке;
16. ако поступи супротно члану 43. ове 

одлуке;
17. ако поступи супротно члану 44. ове 

одлуке.

Члан 48.
Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 

динара казниће се физичко лице за прекршај:
1. ако поступи супротно члану 4. ове одлуке;
2. ако поступи супротно члану 10. ове 

одлуке;
3. ако поступи супротно члану 27. став 2. ове 

одлуке;
 4. ако поступи супротно члану 42. ове 

одлуке;
5. ако поступи супротно члану 43. ове одлуке;
6. ако поступи супротно члану 44. ове 

одлуке.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.
Правном лицу и такси предузетнику, који 

на дан ступања на снагу ове одлуке обављају 
ауто-такси превоз путника на територији Града, 
Секретаријат ће издати одобрење за обављање 
ауто-такси превоза у складу са одредбама ове 
одлуке, најкасније до 01. 09. 2012. године. 

Члан 50.
Правно лице и такси предузетник из 

претходног члана ове одлуке, дужни су да ускладе 
своје пословање са условима из члана 14. став 1. 
тачка 13. ове одлуке, најкасније до 01. 06. 2013. 
године.
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Члан 51.
Поступак  који је започет по захтеву за издавање 

решења о испуњености услова за обављање ауто-
такси превоза по коме није донето првостепено 
решење Секретаријата до дана ступања на снагу ове 
одлуке, наставиће се по одредбама ове одлуке.

Члан 52.
Програм из члана 11. став 1. ове одлуке 

донеће Градоначелник у року од 180 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. До израде Програма  
обуставиће се сви поступци издавања нових такси 
дозвола предузетницима.

До израде Програма, правним лицима и 
предузетницима обуставиће се издавање акта о 
испуњености услова, осим у случају замене већ 
постојећих такси возила. 

Члан 53.
Правилник из члана 13. став 2. тачка 2. ове 

одлуке, донеће Градоначелник  у року од 90 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 54.
Правилник из члана 15. став 2. ове одлуке, 

донеће Градоначелник у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 55.
До доношења Правилника из члана 13. став 

2. тачка 2. и Правилника из члана 15. став 2. ове 
одлуке, примењиваће се Правилник о програму и 
начину полагања испита за обављање делатности 
такси превоза („Сл. лист града Панчева“ број 24/09) 
и Правилник о испитивању погодности возила за 
такси превоз („Сл. лист општине Панчево“ број 
26/06, 20/07 и „Сл. лист града Панчева“ број 6/09).

Члан 56.
Правилник из члана 18. став 6. ове одлуке, 

донеће Градоначелник у року од 15 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 57.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о ауто-такси и ванлинијском 
превозу путника („Службени лист града Панчева“ 
бр.16/2011).

Члан 58.
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-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

58.

На основу члана 13. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС” број 88/11), 
чланова 7. и 16. став 9. Закона о превозу у друмском 
саобраћају („Службени гласник РС” број 46/95, 
66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), чланова 32. став 
1. тачка 6. 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 8/08и4/09), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 08. марта 
2012.  године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама одлуке о јавном градском 

линијском превозу путника

Члан 1.
У Одлуци о јавном градском линијском 

превозу путника („Сл. лист града Панчева” број 
16/11), члан 16. мења се и гласи:

„Стајалишна ознака садржи назив стајалишта, 
број линије и важећи ред вожње на тој линији. 
Стајалишна ознака, поред података из става 1. овог 
члана, може да садржи и друге податке о превозу 
ради информисања путника”.

Члан 2.
Члан 17. мења се и гласи:
„Поред стајалишне ознаке, стајалиште садржи 

изграђену и обележену саобраћајну површину 
за заустављање возила, уређену, уздигнуту и 
обележену саобраћајну површину за улаз и излаз 
путника -перон (стајалишни плато), надстрешницу, 
корпу за отпатке и везу са најближом пешачком 
стазом или тротоаром

О постављању стајалишних ознака, над-
стрешница и њиховом одржавању стара се 
превозник. О постављању корпи за отпатке и 
њиховом одржавању стара се јавно комунално 
предузеће, друго привредно друштво или 
предузетник коме су поверени послови управљања 
комуналним отпадом. Средства за послове из става 
2. и става 3. овог члана обезбеђују се у буџету 
Града. У зони стајалишта мора постојати пешачки 
прелаз.

Поједина стајалишта могу садржати клупу 
за седење, објекат за продају аутобуских карата, 
новина, цигарета, средства за оглашавање и 
слично”.

Члан 3.
У члану 19. у ставу 1. речи: „постављању 

надстрешница, њиховом одржавању” бришу се”.
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-04-06-29/2012
Панчево, 08.03.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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59.

На основу чланова 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС” број 41/09, 53/10 и 101/11), чланова 2. и 13. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник 
РС” број 88/11), 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 
08.03.     2012. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама 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 и 27/11), наслов главе VI мења се и гласи:

„VI. ПАРКИНГ КАРТА ЗА ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ”.

Члан 2.
У члану 31. речи „знак приступачности” 

замењују се речима „паркинг карта за особе са 
инвалидитетом, а речи „лице са инвалидитетом” 
замењују се речима „особа са инвалидитетом”, као 
и у осталим члановима Одлуке у одговарајућем 
падежу.

Члан 3.
Члан 33. став 2. мења се и гласи:
„Агенција издаје решење из става 1. овог члана 

на име особе са инвалидитетом које ће важити до 
краја календарске године”.

Члан 4.
Члан 34. мења се и гласи:
„Агенција води евиденцију о примљеним 

захтевима за издавање паркинг карти за особе са 
инвалидитетом и евиденцију о издатим паркинг 
картама особама са инвалидитетом”.

Члан 5.
Члан 35. мења се и гласи:
„Паркинг карта за особе са инвалидитетом 

ставља се или привремено лепи у доњи десни угао 
предњег ветробранског стакла возила.

Паркинг карта за особе са инвалидитетом 
приказана је у прилогу 1. ове одлуке и чини њен 
саставни део”.

 
Члан 6.

Члан 101. став 2. мења се и гласи:
„Издата решења и знакови приступачности 

особама са инвалидитетом важе док им не истекне 
рок важења који је назначен у решењу, односно 
знаку приступачности.

Особе са инвалидитетом које желе паркинг 
карту, могу да остваре право на исту, на основу 
поднетог захтева Агенцији.

Остваривањем права на паркинг карту за 

особе са инвалидитетом, губи се право на знак 
приступачности.

Особа са инвалидитетом дужна је да врати 
знак приступачности Агенцији”.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево,08. март 2012. године

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.

60.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РСброј 129/07 
), чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и 
4/09) и члана 9. Одлуке о подизању споменика и 
скулптуралних дела на територији града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 4/10 - 
пречишћен текст) Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 08. марта    2012. године, донела је

О Д Л У К У
о постављању спомен плоче Олги Смедеревац

Члан 1.
Поставља се спомен плоча Олги Смедеревац 

у Панчеву, на објекту у улици Војводе Живојина 
Мишића број 1.

Члан 2.
Средства за постављање спомен плоче из члана 

1. ове одлуке обезбедили су Женска мировна група 
из Панчева и град Панчево.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Комисија 

за подизање споменика и одређивање назива улица 
и тргова Скупштине града Панчева.

Члан 4.
Ова одлука објавиће се у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево,08. март 2012. године

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.
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61.

На основу члана 6. 7. и 11. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник РС” 
бр. 62/06) члана 56. Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији (“Службени гласник 
РС”, бр. 80/02, 84/02, 23/03 70/03, 55/04,61/05, 
85/05, 62/06,61/07,20/09,72/09,53/10, 101/11 и 2/12-
исправка) и члана 39. и 99. став 1. Статута градг 
Панчева („Сл. лист града Панчева” 08/08 и 04/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
08. 03. 2012. године, донела

О Д Л У К У 
о објављивању јавног огласа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА 
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ 
АДМИНИСТРАЦИЈУ

објављује

ОГЛАС

Члан 1.
I. Секретаријат за пореску администрацију 

Градске управе града Панчева, обавештава пореске 
обвезнике да за 2012. годину неће донети решења 
за посебну накнаду за заштиту и унапрећивање 
животне средине на површине пословних зграда, 
пословних просторија и земљишта за обављање 
редовне делатности на територији Града, које се 
користе за обављање делатности, сходно члану 
56. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији (“Службени гласник РС”, бр. 
80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04,61/05, 85/05, 62/06,
61/07,20/09,72/09,53/10,101/11 и 2/12-исправка).

II. Износ посебне накнаде из тачке I овог 
Огласа за 2012. годину, задржава се на нивоу из 
претходне 2011. године и то:

- 3 динара по квадратном метру пословног 
простора на територији града Панчева, на 
месечном нивоу, за кориснике, власнике, односно 
закупце пословних зграда и пословних просторија 
за обављање пословне делатности, односно

- 0,5 динара по квадратном метру земљишта, 
на месечном нивоу, за кориснике, власнике, 
односно закупце земљишта за обављање редовне 
делатности, на територији града Панчева, и плаћа 
се до 15. у месецу за претходни месец.

III. Обавеза по основу посебне накнаде за 
заштиту и унапређивање животне средине на 
површине пословних зграда, пословних просторија 
и земљишта за обављање редовне делатности, на 
територији Града за 2012. годину доспева   даном 
објављивања огласа, у складу са чл. 62. Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији.

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 ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.

62.

Скупштина града Панчева, на основу члана 
46. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС” број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС 
и 24/11), Генералног плана Панчева („Службени 
лист општине Панчево” број 14/08 и 16/08-
исправка), Плана генералне регулације комплекса 
ХИП „Петрохемија”, ХИП „Азотара” и НИС 
Рафинерија нафте Панчево у насељеном месту 
Панчево („Службени лист општине Панчево” 
број 12/08 и „Службени лист града Панчева” 
број 18/09), 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), 
уз прибављено Мишљење Комисије за планове 
број V-сл./2011 од 01. фебруара 2012. године, на 
седници одржаној дана 08.03. 2012. године, донела 
је

О Д Л У К У
о изменама одлуке о изменама и допунама 

плана генералне регулације комплекса ХИП 
„Петрохемија”, ХИП „Азотара” и НИС 

Рафинерија нафте Панчево у насељеном месту
Панчево

Члан 1.
У Одлуци о Изменама и допунама 

Плана генералне регулације комплекса ХИП 
„Петрохемија”, ХИП „Азотара” и НИС Рафинерија 
нафте Панчево у насељеном месту Панчево 
(„Службени лист града Панчева” број 7/11 и 34/11 
- исправка) мења се члан 3. и гласи:

„Измене и допуне Плана обухватају парцеле 
и делове парцела 3566, 3581, 3576, 3576, 3583, 3584, 
3522, 3578, 3529, 3530, 3523/3, 3561, 3523/8, 3563, 
3564, 3565 и 3545 к.о. Војловица, у оквиру НИС 
Рафинерија нафте Панчево”.

Члан 2.
Члан 5. се мења и гласи: „Предмет Измена и 

допуна Плана: ПОСТРОЈЕЊА
1. планом предвиђено постројење HGU, Off-

gas РSА (1Ц-02) на парцели 3545 к.о. Војловица, 
изградиће се на парцели 3566 к.о. Војловица

БАКЉА
2. поред планом предвиђене и изграђене 
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бакље 1 и 2 на парцели 3538 к.о. Војловица, 
изградиће се и две нове бакље и то.

- нова угљоводонична бакља S-3700 налазиће 
се на парцелама 3581 и 3576 к.о. Војловица

- нова кисела бакља S-3750, налазиће се на 
парцели 3583 к.о. Војловица

РЕЗЕРВОАРИ
3. планом предвиђени „подземни” резервоари 

за ТНГ (2Ц-11) на парцели 3529 к.о. Војловица, 
постају „подземни/надземни”, јер су из разлога 
безбедности при раду пројектом предвиђени 
надземни резервоари ТНГ на парцелама 3529, 3530 
и 3523/3 к.о. Војловица

ТРАФОСТАНИЦА
4. за планом предвиђену трафостаница 35/6 

кV(ЗЦ-14) за напајање нових постројења на парцели 
3561 к.о. Војловица, врши се промена напонског 
нивоа на 220/6/6 кV, довољне снаге за поуздано 
напајање целе рафинерије (и нових и постојећих 
постројења), на истом месту и истој парцели 3561 
к.о. Војловица, као и прикључног дела далековода 
и других везних електро водова на парцелама 
3523/8, 3563, 3564 и 3565 к.о. Војловица.

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЗОТА

5. планом предвиђен положај постројења 
за производњу азота (1Ц-06а) са парцеле 3566 
к.о. Војловица, мења се тако да је нови положај 
постројења за производњу азота на парцели 3545 
к.о. Војловица.”

Члан 3.
Предлог измена Плана са Извештајем Комиси-

је за планове, који је саставни део образложења 
Измена и допуна Плана, доставља се Скупштини 
града Панчева на доношење.

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-04-06-29/2012 
Панчево, 08. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

63.

На основу члана 98. Пословника Скупштине 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 11/08) Скупштина града Панчева је на седници 
одржаној 08. марта 2012. године, дала:

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 
Плана генералне регулације насељеног места 

Старчево („Службени лист града Панчева” 
број 10/11)

За спортско-рекреативни комплекс стадиона 
„Борац” у Старчеву који се налази на катастарској 
парцели топ.бр. 1248 к.о. Старчево није неопходна 
израда урбанистичког пројекта, као урбанистичко-
техничког документа за спровођење планских 
доумената.

Саставни део овог аутентичног тумачења је 
Образложење.

Ово аутентично тумачење се објављује у 
„Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево,08. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

64.

На основу члана 28. Закона о култури 
(`̀ Службени гласник РС`̀  број 72/09), чланова 39. 
и 99. став 1. Статута града Панчева ( `̀ Службени 
лист града Панчева̀ ` број 8/08 и 4/09 ) и члана 9. 
Одлуке о промени оснивача Дома културе `̀ Кочо 
Рацин`̀ Јабука (`̀ Службени лист града Панчева̀ ` 
број  5/11 и 20/11 ), Скупштина града Панчева , 
на седници одржаној дана 08. марта 2012. године, 
донела је                                                                                                                       

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку о изменама 

и допунама статута  Дома културе ``Кочо 
Рацин``Јабука

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Дома културе 
`̀ Кочо Рацин`̀ Јабука коју је донео Управни одбор 
Дома културе `̀ Кочо Рацин`̀ Јабука, на седници 
одржаној 11. новембра  2011. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у `̀ Службеном листу града Панчева̀ .̀ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА             
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: II-04-06-29/2012     
Панчево, 08. март. 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 21. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС” број 42/91 и 71/94), члана 
44. Закона о култури („Службени гласник РС број 
72/09) и члана 18. Одлуке о промени оснивача 
Дома културе “ “Кочо Рацин “ Јабука ( “Службени 
лист града Панчева” број 5/11 и 20/11 ), Управни 
одбор Дома културе “Кочо Рацин” Јабука, на својој 
седници одржаној дана 11.11.2011. године, донео је

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама статута Дома културе 

„Кочо Рацин” Јабука

Члан 1.
У Статуту Дома културе”Кочо Рацин” 

Јабука(„Службени лист града Панчева „ број 
25/11), у преамбули после броја „5/11” додаје се реч 
и број „ и 20/11 “.

Члан 2.
У члану 3. став 1. мења се и гласи:
„ Дом је основан Решењем Народног одбора 

општине Панчево број 01-2681/1-1961 од 12.04.1961 
.године.”.

Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
“ Дом има печат и штамбиљ. Печат Дома 

је округлог облика пречника 40 мм, са текстом 
исписаним на српском језику, ћириличним 
писмом и на македонском језику и писму, следеће 
садржине: Дом културе „Кочо Рацин” Јабука.

Штамбиљ Дома је правоугаоног облика 
величине 45 X 25 mm са текстом исписаним на 
српском језику, ћириличним писмом следеће 
садржине: Дом културе „Кочо Рацин” Јабука. 
Испод текста назначена је реч „Број”са цртом, 
испод ње реч „Датум” са цртом , испод које је 
назначено место: Јабука.”.

Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи:
,Делатност Дома се уписује у судски регистар. 

Дом обавља следеће делатности:
 
СЕКТОР Ц ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
18.13. Услуге припреме за штампу

СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И 
ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА

47.61 Трговина на мало књигама у специја-
лизованим продавницама

47.62 Трговина на мало новинама и канце-
ларијским материјалом у специјализованим про-
давницама

СЕКТОР  И  УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ
56.30 Услуге припремања и послуживања 

пића
СЕКТОР Ј ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИ-

КАЦИЈЕ
58.19 Остала издавачка делатност
59.14 Делатност приказивања кинематограф-

ских дела
СЕКТОР П ОБРАЗОВАЊЕ
85.52 Уметничко образовање

СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И 
РЕКРЕАЦИЈА

90.1 Извођачка уметност
90.2 Друге уметничке делатности у оквиру 

извођачке уметности 
90.04 Рад уметничких установа
91.01 Делатности библиотека и архива
93.29 Остале забавне и рекреативне 

делатности.”.

Члан 5.
Ова одлука, након добијања сагланости од 

стране Скупштине Града Панчева, ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у„Службеном ли-
сту града Панчева “.

Председник Управног одбора
Јагода Јовић, с.р.

66.

На основу члана 28. Закона о култури 
(`̀ Службени гласник РС`̀  број 72/09), чланова 39. 
и 99. став 1. Статута града Панчева ( `̀ Службени 
лист града Панчева̀ ` број 8/08 и 4/09 ) и члана 9. 
Одлуке о промени оснивача Дома културе ̀ `Жарко 
Зрењанин`̀  Иваново (`̀ Службени лист града 
Панчева̀ ` број  5/11 и 20/11 ), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној дана 08. марта                        
2012. године, донела је                                                                                                                       

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку о изменама 
и допунама статута Дома културе ``Жарко 

Зрењанин``Иваново

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Одлуку о 

изменама и допунама Статута Дома културе 
`̀ Жарко Зрењанин`̀  Иваново коју је донео Управни 
одбор Дома културе `̀ Жарко Зрењанин`̀  Иваново, 
на седници одржаној 11.новембра 2011. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у `̀ Службеном листу града Панчева̀ .̀ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА             
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: II-04-06-29/2012     
Панчево, 08. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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67.

На основу члана 21. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник 42/91 и 71/94), члана 44. 
Закона о култури („Службени гласник РС број 
72/09) и члана 18. Одлуке о промени оснивача Дома 
културе “Жарко Зрењанин”Иваново ( “Службени 
лист града Панчева” број 5/11 и 20/11 ), Управни 
одбор Дома културе “Жарко Зрењанин”  Иваново, 
на својој седници одржаној дана 11. новембра 2011. 
године, донео је

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама статута Дома културе 

„Жарко Зрењанин” Иваново

Члан 1.
У Статуту Дома културе ”Жарко Зрења-

нин”Иваново („Службени лист града Панчева„ 
број 25/11), у преамбули после броја „5/11” додаје 
се реч и број „ и 20/11 “.

Члан 2.
У члану 3. став 1. мења се и гласи: „ Дом је 

основан Решењем број 01-9166/2 од 01.10.1962.
године.”,

Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
“ Дом има печат и штамбиљ. Печат Дома 

је округлог облика пречника 50 мм, са текстом 
исписаним на српском језику, ћириличним писмом 
и на бугарском језику и писму и на мађарском 
језику и писму, следеће садржине: Дом културе 
„Жарко Зрењанин”Иваново.

Штамбиљ Дома је правоугаоног облика 
величине 45 X 25 mm са текстом исписаним на 
српском језику, ћириличним писмом следеће 
садржине: Дом  културе „Жарко Зрењанин” 
Иваново.   Испод текста назначена је реч „Број”са 
цртом, испод ње реч „Датум” са цртом , испод које 
је назначено место; Иваново”.

Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи:
„Делатност Дома се уписује у судски регистар. 

Дом обавља следеће делатности:
 СЕКТОР Ц ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
18.13. Услуге припреме за штампу
СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И 

ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА

47.61 Трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама

47.62 Трговина на мало новинама и 
канцеларијским материјалом у специјализованим 
продавницама

СЕКТОР И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И 
ИСХРАНЕ

56.30 Услуге припремања и послуживања 
пића

СЕКТОР Ј ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКА-
ЦИЈЕ

58.19 Остала издавачка делатност

59.14 Делатност приказивања кинематогра-
фских дела

СЕКТОР П ОБРАЗОВАЊЕ
85.52 Уметничко образовање
СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И 

РЕКРЕАЦИЈА
90.1 Извођачка уметност
90.2 Друге уметничке делатности у оквиру 

извођачке уметности 
90.04  Рад уметничких установа
91.01 Делатности библиотека и архива
93.29 Остале забавне и рекреативне дела-

тности.”.
Члан 5.

Члан 57. мења се и гласи:
“Даном ступања на снагу овог статута престаје 

да важи Статут Дома културе “Жарко Зрењанин” 
Иваново од 19.11.1997.године.”.

Члан 6.
Ова одлука , након добијања сагланости од 

стране Скупштине Града Панчева, ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Панчева “.

Председник УО
Штефко Габор, с.р.

68.

На основу члана 28. Закона о култури 
(`̀ Службени гласник РС`̀  број 72/09), чланова 39. 
и 99. став 1. Статута града Панчева ( `̀ Службени 
лист града Панчева̀ ` број 8/08 и 4/09 ) и члана 
9. Одлуке о промени оснивача Дома културе 
`̀ Братство-Јединство̀ `Качарево (`̀ Службени лист 
града Панчева̀ ` број  5/11 и 20/11 ), Скупштина 
града Панчева , на седници одржаној дана 08. 
марта 2012. године, донела је                                                                                                                       

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Статут Дома културе 

``Братство-Јединство``Качарево

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Статут Дома 

културе `̀ Братство-Јединство̀ `Качарево који је 
донео Управни одбор Дома културе `̀ Братство-
Јединство̀ `Качарево, на седници одржаној   29.02. 
2012. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у `̀ Службеном листу града Панчева̀ .̀ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА             
Број: II-04-06-2972012     
Панчево, 08. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
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69.

На основу члана 21. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС” број 42/91 и 71/94), члана 
44. и 81.3акона о култури („Службени гласник 
РСброј 72/09) и члана 18. Одлуке о промени 
оснивача Дома културе “Братство-Јединство 
“Качарево ( “Службени лист града Панчева”број 
5/11 и 20/11), Управни одбор Дома културе 
“Братство-Јединство“ Качарево, на својој седници 
одржаној дана 29. фебруара 2012. године, донео је

С Т А Т У Т
Дома културе’’ Братство-Јединство’’ 

Качарево

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим статутом уређују се питања од значаја 

за обављање делатности, рад и пословање Дома 
културе”Братство-Јединство “Качарево (у даљем 
тексту: Дом ) и то: назив оснивача, назив и 
седиште Дома, овлашћења у правном промету, 
делатност, средства Дома, органи, општи акти и 
друга питања.

Члан 2.
Дом је установа са својством правног лица, 

без организационих делова, са правима, обавезама 
и одговорностима утврђеним законом и овим 
статутом.

Члан 3.
Дом је основан Решењем Народног одбора 

општине Панчево број 01-15241 од 19.07.1960.
године.

Оснивач Дома је град Панчево (у даљем 
тексту:оснивач).

Члан 4.
Дом послује под фирмом: Дом 

културе”Братство-Јединство “Качарево. Седиште 
Дома је у Качареву, у улици Маршала Тита број 
37.

Члан 5.
Рад Дома је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са законом 

и овим статутом.
 Дом има сва овлашћења у правном промету.
У правном промету са трећим лицима Дом 

иступа у своје име и за свој рачун.

Члан 7.
Дом има печат и штамбиљ.
Печат Дома је округлог облика пречника 

32 мм, са текстом исписаним на српском језику, 
ћириличним писмом следеће садржине: Дом 
културе”Братство-Јединство”Качарево.

Штамбиљ Дома је правоугаоног облика 
величине 55 X 35 мм са текстом исписаним на 
српском језику, ћириличним писмом следеће 
садржине: Дом културе” Братство-Јединство”. 
Испод текста назначенаје реч: “Број”и црта, испод 
ње реч”Датум” и црта, а испод црте назначена је 

адреса: Качарево, Маршала Тита бр. 37.

II ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 8.
Дом заступа и представља директор Дома (у 

даљем тексту: директор). Директор је овлашћен 
да у име Дома у границама својих овлашћења 
закључује уговоре и врши друге правне радње, 
као и да заступа Дом пред судовима и другим 
органима.

Члан 9.
У одсутности или спречености директора, Дом 

заступа лице које он овласти. Лице из претходног 
става, док врши функцију заступања има сва 
права, дужности и одговорности директора.

Члан 10.
Директор своја овлашћења у погледу 

заступања и представљања може путем писаног 
пуномоћја преносити на друга лица.

Директор је дужан да приликом давања 
пуномоћја одреди њихов садржај, обим и време 
трајања.

III ДЕЛАТНОСТ

Члан 11.
Делатност Дома се уписује у судки регистар. 

Дом обавља следеће делатности:

СЕКТОР Ц ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
18.13. Услуге припреме за штампу
СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И 

ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА

47.61 Трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама

47.62 Трговина на мало новинама и 
канцеларијским материјалом у специјализованим 
продавницама

СЕКТОР И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И 
ИСХРАНЕ

56.30 Услуге припремања и послуживања 
пића

СЕКТОР Ј ИНФОРМИСАЊЕ И 
КОМУНИКАЦИЈЕ

58.19 Остала издавачка делатност
59.14 Делатност приказивања 

кинематографских дела
СЕКТОР П ОБРАЗОВАЊЕ
85.52   Уметничко образовање
СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И 

РЕКРЕАЦИЈА
90.1 Извођачка уметност
90.2 Друге уметничке делатности у 

оквиру извођачке уметности 90.04 Рад уметничких 
установа

91.01  Делатности библиотека и архива
93.29 Остале забавне и рекреативне 

делатности.

Члан 12.
Дом обавља делатност из члана 11. овог 

статута под условима и на начин утврђен законом 
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и подзаконским актима, у складу са циљевима 
ради којих је основан.

Дом је дужан да послове из своје надлежности 
обавља на начин којим се обезбеђује уредно и 
квалитетно, под једнаким условима, остваривање 
права грађана и задовољавање потреба 
корисника.

Члан 13.
Дом може да допуни, прошири или промени 

своју делатност ако су за то испуњени услови 
предвиђени законом.

Одлуку из претходог става доноси Управни 
одбор Дома (у даљем тексту: Управни одбор), уз 
сагласност оснивача.

Члан 14.
У обављању своје делатности Дом сарађује 

са установама и организацијама из области 
културе, образовања, предузећима и привредним 
друштвима и другим правним и физичким 
лицима.

 
IV ОДНОС ДОМА И ОСНИВАЧА

Члан 15.
Однос Дома и оснивача уређен је законом, 

оснивачким актом, овим статутом и другим 
општим актима.

Члан 16.
Скупштина града Панчева (у даљем 

тексту:Скупштина) даје сагласност на: 
1 . Статут,
2.  Статусне промене,
З.  Промену делатности,фирме и седишта,
4.  Годишњи прогам рада и финансијски план 

и
5.Друга општа акта Дома у складу са 

законом,оснивачким актом и Статутом .
У вршењу оснивачких права Скупштина 

разматра годишњи извештај о раду и пословању 
Дома.

Члан 17.
Дом је дужан да:
1. обавља своју делатност у складу са 

законом,оснивачким актом, овим статутом и 
другим општим актима,

2. подноси оснивачу годишњи извештај о 
раду и пословању, као и друге извештаје на захтев 
оснивача,

3. подноси оснивачу годишњи и програм 
рада и финансијски план,

4. извршава и друге обавезе, у складу са 
законом и овим статутом.

Члан 18.
У случају трајних поремећаја у пословању 

установе, оснивач може предузети мере којима 
ће обезбедити услове за несметано обављање 
функције Дома.

V ПЛАНИРАЊЕ

Члан 19.
Планови и програми рада Дома доносе се у 

складу са циљевима ради којих је Дом основан.

Члан 20.
Предлог плана, односно годишњег програма 

рада утврђује директор. План односно годишњи 
програм рада доноси Управни одбор.

Планови, односно програми рада Дома могу 
се доносити за краћи или дужи период од једне 
године.

Планови, односно програми рада из претходног 
става доносе се на предлог оснивача, Управног 
одбора или директора .

Члан 22.
Управни одбор прати извршење програма рада 

и плана и предузима мере за њихово остваривање.
За извршење годишњег програма рада и плана 

одговоран је директор.

VI СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНО-
СТИ

Члан 23.
Средства за обављање делатности Дома 

обезбеђују се из буџета града Панчева, из прихода 
остварених обављањем делатности, од накнада за 
услуге,продајом производа, од поклона, легата, 
донација, спонзорстава и других извора у складу 
са законом.

Дом у обављању делатности користи средства 
у јавној својини и њима управља под условима и 
на начин утврђен законом.

Средства која користи Дом и којима управља, 
јесу непокретне и покретне ствари, новчана 
средства, хартије од вредности и друга имовинска 
права.

Члан 24.
Средства Дома користе се према њиховој 

намени, у складу са законом.

Члан 25.
Пословни резултати и стање средства Дома 

утврђују се завршним рачуном сваке године.

VII  ОРГАНИ ДОМА

Члан 26.
Органи Дома су: директор, Управни одбор и 

Надзорни одбор. 

ДИРЕКТОР

Члан 27.
Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина на предлог 

Управног одбора. Директор се именује на основу 
претходно спроведеног јавног конкурса . на 
период од четири године и може бити поново 
именован. Јавни конкурс расписује и спроводи 
Управни одбор. Јавни конкурс расписује се 60 дана 
пре истека мандата директора. Услови за избор 
кандидата за директора утврђују се Статутом.

Члан 28.
За директора може бити именовано лице 

које поред законом прописаних општих услова 
испуњава и следеће услове:
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• да има високу стручну спрему из области 
друштвено- хуманистичких наука,

• да има најмање 3 година радног искуства 
на пословима у култури,

• да поднесе програм рада Дома Управом 
одбору,

• да нема законских сметњи за његово 
именовање.

Члан 29.
Директор има следећа права и одговорности:
1. Организује руководи радом Дома,
2. доноси општи акт о организацији и 

систематизацији послова уз сагласност оснивача, 
као и друга општа акта у складу са законом и овим 
статутом,

3. извршава одлуке Управног одбора,
4. заступа Дом,
5. стара се за законитост рада Дома,
6. одговоран је за спровођење програма 

рада,
7. одоговоран је за материјално-финансијско 

пословање,
8. предлаже годишњи програм рада и 

пословања,
9. предлаже годишњи извештај о раду и 

пословању,
10. одлучује о појединачним правима,обавеза-

ма и одговорностима запослених у складу са 
законом, колективним уговором или другим 
општим актом,

11. образује комисије и друга радна тела за 
обављање послова из надлежности Дома,

12. врши и друге послове утврђене законом и 
Статутом.

Члан 30.
Директор има право и дужност да учествује у 

раду Управног одбора ,без права одлучивања.

Члан 31.
Дужност директора престаје истеком 

мандата и разрешењем. Скупштина ће разрешити 
директора пре истека мандата:

1. на лични захтев,
2. ако обавља дужност супротно одредбама 

закона.
 3. ако нестручним, неправилним и несаве-

сним радом проузрокује већу штету Дому или тако 
занемарује или несавесно извршава своје обавезе 
да су настале или могу настати веће сметње у раду 
Дома.

4. ако је против њега покренут кривични 
поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора, односно ако 
је правоснажном судском одлуком осуђен за 
кривично дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора,

5. из других разлога утврђених законом .

Члан 32.
Скупштина може именовати вршиоца 

дужности директора,без претходно спроведсног 
јавног конкурса,у случају када директору престане 
дужност пре истека мандата,односно када јавни 
конкурс за директора није успео.

Вршилац дужности има сва права и дужности 

директора.
Вршилац дужности може обављати ту 

функцију до именовања директора, а најдуже 
годину дана од дана његовог именовања.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 33.
Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и два члана .
Председника и чланове Управног одбора 

именује и разрешава Скупштина из реда 
истакнутих стручњака и познавалаца културне 
делатности.

Један члан Управног одбора именује се из реда 
запослених, на предлог већине запослених.

Један члан управног одбора именује се из реда 
мање заступљеног пола. Председник и чланови 
Управног одбора именују се на период од четири 
године и могу бити именовани највише два пута.

Члан 34.
Скупштина може, до именовања председника 

и чланова Управног одбора, да именује вршиоце 
дужности председника чланова Управног одбора.

Скупштина може именовати вршиоца 
дужности председника и члана Управног одбора 
и у случају када председнику, односно члану 
управног одбора престане дужност пре истека 
мандата.

Вршилац дужности председника.односно 
члана Управног одбора може ту функцију обављати 
најдуже једну годину.

Члан 35.
Управни одбор обавља следеће послове:
1. доноси Статут,
2. доноси друге опште акте предвиђене 

законом и Статутом,
3. утврђује пословну и развојну политику.
За члана Надзорног одбора не може бити 

именовано лице које је члан Управног одбора.

Члан 39.
Скупштина може, до именовања председника 

и чланова Надзорног одбора да именује вршиоце 
дужности председника и чланова Надзорног 
одбора.

Скупштина може именовати вршиоца 
дужности председника и члана Надзорног одбора 
и у случају када председнику,односно члану 
Надзорног одбора престане дужност пре истека 
мандата.

Вршилац дужности председника,односно 
члана Надзорног одбора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину.

Члан 40.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1. врши надзор над законитошћу рада 

Управног одбора и директора ,
2. прегледа завршни рачун и утврђује да ли је 

сачињен у складу са прописима,
3. утврђује да ли се пословне књиге и 

друга документа Дома воде уредно и у складу са 
прописима, а може их дати и на вештачење,

4. извештава о годишњим рачуноводственим 
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исказима и извештајима о пословању који се 
подносе оснивачу,

5. врши и друге послове утврђене законом, 
оснивачким актом, овим статутом и другим 
општим актима.

Члан 41.
Надзорни одбор ради и одлучује на 

седницама.
Седнице Надзорног одбора сазива и руководи 

њиховим радом председник Надзорног одбора.
Надзорни одбор бира заменика председник 

Надзорног одбора из својих редова. Надзорни 
одбор доноси одлуке већином гласова од укупног 
броја чланова Надзорног одбора.

Пословником о раду Надзорног одбора ближе 
се уређује начин рада и одлучивања Надзорног 
одбора.

Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, 
Скупштини подноси извештај о свом раду.

VIII ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 42.
Положај запослених у Дому регулисан је 

важећим прописима о радним односима и другим 
законским и подзаконским актима.

 
IX   ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 43.
Пословну тајну у Дому представљају оне 

исправе и подаци утврђени општим актом Дома, 
као и одлукама директора и Управног одбора 
чије би саопштавање неовлашћеном лицу било 
противно пословању Дома и које би штетило 
интересима и пословном угледу Дома.

Члан 44.
Општим актом из претходног члана овог 

статута ближе се одређује начин руковања 
исправама и подацима који се сматрају пословном 
тајном и друге околности од интереса за чување 
пословне тајне.

Општи акт из претходног става овог члана 
доноси Управни одбор.

Члан 45.
Пословну тајну дужни су да чувају сви 

запослени који на било који начин сазнају за 
исправу или податак који се сматра пословном 
тајном.

Дужност чувања пословне тајне траје и по 
престанку радног односа запосленог у Дому.

X УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 46.
Директор обезбеђује услове за рад и деловање 

Синдиката утврђене законом и колективним 
уговором.

XI ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ У РАДУ

Члан 47.
Јавност рада Дома остварује се:
• доступношћу јавности свих одлука 

Управног и Надзорног одбора, изузев оних које 
представљају пословну тајну,

• разматрањем програма и планова рада и 
извештаја о раду и пословању,

• сарадњом са образовним, културним, 
стручним и научним установама и 
организацијама.

За остваривање јавности рада Дома одговорни 
су директор и Управни одбор.

XII  ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 48.
Дом је дужан да путем средстава јавног 

информисања и на други погодан начин редовно 
обавештава грађане и кориснике услуга о свом 
раду, пословању и програмима.

Члан 49.
Обавештавање запослених остварује се 

објављивањем информација, аката и одлука 
на огласној табли Дома, као и службеним 
саопштењима на радним састанцима.

XIII ОПШТИ АКТИ

Члан 50.
Статут је основни општи акт Дома.
Други општи акти Дома морају бити у 

сагласности са Статутом. Управни одбор доноси 
Статут већином гласова од укупног броја чланова, 
уз сагласност оснивача.

Члан 51.
Измене и допуне Статута врше се на начин и 

по поступку предвиђеном за његово доношење.

Члан 52.
Други општи акти Дома су правилници, 

одлуке и пословници. Правилнике и одлуке доносе 
Управни одбор и директор, у скаду са законом, 
оснивачким актом и овим статутом.

Члан 53.
Други општи акти Дома морају бити у 

сагласности са Статутом. Појединачни акти које 
доносе органи Дома морају бити у сагласности са 
Статутом и другим општим актима Дома.

Члан 54.
Други општи акги Дома мењају се на начин и 

по поступку који важи за њихово доношење.

Члан 55.
Тумачење Статута и других општих аката даје 

орган који их је донео.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 56.
Општи акти Дома ускладиће се са одредбама 

овог статута у року од три месеца од дана његовог 
ступања на снагу.

 
Члан 57.

Даном ступања на снагу овог статута 
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престаје да важи Статут Дома културе “Братство-
Јединство”Качарево од 20.11.1997. године.

Члан 58.
Овај статут, по добијању сагласности од 

стране Скупштине града Панчева, ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у «Службеном 
листу града Панчева».

Дом културе “Братство-Јединство”
Број: 20/2012
Датум: 29. фебруар 2012. године

 ПРЕДСЕДНИК УО
Драган Вујачић, с.р.

70.

На  основу члана  13. Законa о предшколском 
васпитању и образовању («Службени гласник 
Републике Србије » број 18/10) и чланова 39. и 99. 
став 1. Статута  града Панчева («Службени лист 
града Панчева» број 8/08 I 4/09 ), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 08. марта 2012. 
године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности  на одлуку о 

допунама  Статута Предшколске установе
«Дечја радост» Панчево

I
ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на Одлуку о 

допунама Статута Предшколске установе «Дечја 
радост» Панчево, коју је донео Управни одбор 
Предшколске установе «Дечја радост» Панчево, 
на седници одржаној  27. фебруара 2012. године. 

II
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-04-06-29-2012     
Панчево, 08. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

71.

Управни одбор Предшколске установе 
“Дечја радост” Панчево, на седници одржаној 27. 
02. 2012. године, разматрао је Предлог одлуке 
о изменама и допунама Статута Предшколске 
установе “Дечја радост” Панчево, па је, на основу 
члана 41 и 71. Статута Предшколске установе 
“Дечја радост” Панчево („Службени лист града 

Панчева”, број 13/2010.и 34/2011.), а у складу са 
чланом 13. Закона о предшколском васпитању 
и образовању („Службени гласник Републике 
Србије”, број: 18/2010.) и Правилником о бижим 
условима за утврђивање приоритета за упис деце 
у предшколску установу („Службени гласник 
Републике Србије”, броj: 44/2011.), донео

О Д Л У К У 
о допунама Статута Предшколске установе 

“Дечја радост” Панчево

Члан 1.
У Статуту Предшколске установе “Дечја 

радост” Панчево („Службени лист града Панчева”, 
број 13/2010. и 34/2010.), после члана 13.додају се 
чланови 13а, 136, 13в, 13г, 13д, 13ђ, 13е. и 13ж. који 
гласе:

“Члан 13а.
Упис деце предшколског узраста од шест 

месеци до шест и по година врши се у периоду 
од 01. априла до 31. маја за наредну радну годину, 
као и током године, на захтев родитеља, у складу 
са исказаним потребама породица за различитим 
програмима предшколског васпитања и 
образовања, могућностима Установе и прописаним 
стандандардима за формирање васпитних група.

Члан 13б.
Приоритет при упису имају деца из друштвено 

осетљивих група и то:
1. деца жртве насиља у породици;
2. деца из породица које користи неки 

облик социјалне заштите и деца без родитељског 
старања;

3. деца самохраних родитеља;
4. деца их социјално нестимулативних 

средина;
5. деца са сметњама у психофизичком 

развоју;
6. деца из породице у којој је дете тешко 

оболело или имају сметње у психофизичком 
развоју;

7. деца тешко оболелих родитеља;
8. деца чији су родитељи ратни војни инвали-

ди или имају статус расељеног или прогнаног 
лица;

9. деца предложена од стране центра за 
социјални рад;

10. деца из средина у којима је услед породич-
них и других животни околности угрожено 
здравље, безбедност и развој.

Приоритет за упис деце, која не припадају 
друштвено осетљивим групама из става 1. 
овог члана, утврђује се применом следећих 
критеријума:

1. запосленост оба родитеља     60 бодова
2. један родитељ запослен, 
а друти редован студент                  50 бодова
3. оба родитеља 
редовни студенти                               45 бодова
4. један родитељ запослен     40 бодова
5. један родитељ редован студент   30 бодова
6. треће и свако наредно 
дете у примарној породици     20 бодова
7. дете чији су сестра или брат 
већ уписани у Установу                   10 бодова
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Члан 56. 
Члан 13в.

Уз пријаву за упис родитељ подноси доказ 
надлежног органа о испуњавању услова за 
утврђивање приоритета из члана 136. овог Статута, 
као и доказ о здравственом прегледу детета.

Члан 13г.
Уколико при утврђивању приоритета двоје или 

више деце има исти укупан број бодова предност 
за упис има дете које је остварило већи број бодова 
по критеријумима и редоследу из члана 136. став 2.

Уколико се ни на начин из претходног става 
овог члана не може утврдити предност приоритет 
за упис детета се утврђује према дужини чекања 
на упис.

Члан 13 д.
Директор Установе доноси одлуку о покретању 

поступка за упис деце и именује комисију за упис 
деце, која има председника и најмање два члана.

Директор Установе утврђује текст јавног 
позива за упис деце, који се објављује на огласним 
таблама у свим објектима Установе, као и текст 
информације о упису деце која се објављује у 
локалним јавним гласилима.

Члан 13ђ.
Комисија за упис деце, у складу са законом, 

другим прописима и овим Статутом, врши пријем 
захтева за упис деце, предлаже формирање 
васпитних група и сачињава спискове примљене 
деце, као и деце на листи чекања за упис, који се 
објављују на огласним таблама у свим објектима 
Установе.

Комисија за упис деце одлучује већином 
гласова од укупног броја чланова.

Члан 13е.
Родитељ, који сматра да је у поступку пријема 

деце начињен пропуст у вези са његовом пријавом, 
може, у року од 15 дана од дана објављивања 
листе чекања за упис деце из члана 13ђ, поднети 
приговор директору Установе.

Директор Установе је дужан да, у року од 15 
дана од дана истека рока за приговор, одлучи по 
приговору.

 Одлука директора из става 2. овог члана 
доставља се подносиоцу приговору. лично или 
поштом препоручено.

Родитељ незадовољан одлуком директора 
може, у року од осам дана од дана пријема одлуке, 
поднети жалбу Управном одбору.

Управни одбор је дужан да, у року од 30 дана 
од дана истека рока из става 2. овог члана, одлучи 
по жалби.

Одлука Управног одбора доставља 
се подносиоцу жалбе, лично или поштом 
препоручено.

Одлука Управног одбора је коначна.

Члан 13ж.
У Установу се, на захтев родитеља, обавезно 

уписују деца ради похађања припремног 
предшколског програма, у складу са законом, 
другим прописима и овим Статутом.”

Члан 2.
Ова Одлука, по добијању сагласности од 

стране Скупштине града Панчева, објављује се у 
Службеном листу града Панчева и ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДЕЧЈА РАДОСТ” ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 97/2
ДАТУМ:27. фебруар. 2012. године

ПРЕДСЕДНИК УО
Омер Хамзагић, с.р.

72.

На основу 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 08. марта 2012. године, донела 
је

ЗАКЉУЧАК
о покретању иницијативе за допуну Закона о 

доприносима за обавезно социјално осигурање

I
Скупштина града Панчева покреће 

иницијативу за допуну Закона о доприносима 
за обавезно социјално осигурање, тако што 
предлаже да се у овом Закону у члану 45а после 
тачке (1) дода тачка (1а) која гласи: «Послодавац 
који запосли на неодређено време младу особу 
која напушта хранитељску породицу, односно 
установу социјалне заштите (млада особа без 
родитељског старања) према прописима којима 
се уређује породична и социјална заштита, а 
која је пријављена код Националне службе за 
запошљавање као незапослено лице, ослобађа се 
обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално 
осигурање који се плаћају на основицу, односно на 
терет средстава послодавца, за период од четири 
године од дана заснивања радног односа тог 
лица».

II
Закључак са образложењем доставити 

Министарству финансија и Министарству рада 
и социјалне политике Републике Србије, 11000 
Београд, Немањина 22-26.

III
Овај закључак објавити у «Службеном листу 

града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-29/2012 
Панчево, 08. март 2012. године

                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                  Тигран Киш, с.р.            
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73.

На основу чланова 13. и 14. Закона о локалним 
изборима (“Службени гласник РС” бр. 129/07, 
34/2010 - УС и 54/2011) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 
8/2008 и 4/09) Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 08. марта 2012. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Изборне Комисије града Панчева

I
Разрешавају се дужности председник, чланови 

и секретар Изборне Комисије града Панчева, 
као и њихови заменици именовани Решењем 
Скупштине града Панчево број II-04-06-26/2010 
од 25. маја 2010. године и Решењем Скупштине 
града Панчево број II-04-06-37/2010 од 29. октобра 
2010. године и то:

председник Комисије Јелена Павловић, као и 
њен заменик Божидар Анкић.

секретар Комисије Оливера Ћириковачки, 
као и њен заменик Жељко Павловић.

Чланови Комисије:
1. Лидија Кочевски, као и заменик Бобан 

Ђурђев,
2. Слободан Кундаковић, као и заменик 

Елизабета Вереш,
3. Душан Павлица, као и заменик Слободан 

Танасијевић,
4. Милица Мандић, као и заменик Милица 

Маџаревић,
5. Томислав Николић, као и заменик 

Андријана Јовковић,
6. Драгица Мићаловић, као и заменик Душан 

Вујасиновић,
7. Ђорђе Добрић, као и заменик Драган 

Петровић,
8. Миодраг Шкорић, као и заменик Мирјам 

Калуђер,
9. Марина Перовић, као и заменик Зоран 

Милосављевић,
10. Нелу Божин, као и заменик Савица 

Коларски,
11. Фадил Гребић, као и заменик Милан 

Станојковић.

II
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                  Тигран Киш, с.р. 

74.

На основу чланова 11, 12, 13. и 14. Закона о 
локалним изборима (“Службени гласник РС” бр. 
129/07, 34/2010 - УС и 54/2011) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
бр. 8/2008 и 4/09), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 08. марта 2012. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Изборне Комисије града Панчева

I
У Изборну комисију града Панчева (у даљем 

тексту: Изборна комисија), именују се:
Јелена Павловић, дипл. правник, за 

председника- Демократска странка
Жељко Павловић, дипл. правник за заменика 

председника- Демократска странка Србије
1. Данијела Ракетић, дипл. правник за члана 

- Демократска странка, Душан Павлица, дипл. 
правник за заменика члана Демократска странка

2. Марина Кендерешки, дипл. правник за 
члана - Демократска странка Сузана Бојковић, 
дипл. правник за заменика члана - Демократска 
странка

3. Бобан Ђурђев, струковни машински 
инжењер за члана - Демократска странка Оливера 
Ћириковачки, дипл правник за заменика члана - 
Демократска странка

4. Слободан Кундаковић, дипл. правник 
за члана - Демократска странка Андреја Ковач, 
хемијски техничар за заменика члана - Демократска 
странка

5. Милорад Милаков, адвокат за члана - 
Демократска странка Србије 

Димоски Дамир, дипл.инжињер текстилног 
инжењерства за заменика члана - Демократска 
странка Србије

6. Божидар Анкић, адвокат за члана - 
Демократска странка Србије 

Мићаловић Драгица, дипл. правник за 
заменика члана - Демократска странка Србије

7. Драган Петровић, пензионер, за члана 
-Српска радикална странка 

Љиљана Главонић, трговац, за заменика члана 
- Српска радикална странка

8. Душан Вујасиновић, приватни предузе-
тник, за члана - Српска радикална странка

Миодраг Инђић, металски радник, за заменика 
члана - Српска радикална странка

9. Душан Ђурин, адвокат, за члана - Српска 
напредна странка

Сања Дрезгић, козметолог, за заменика члана 
- Српска напредна странка

10. Горан Матић, адвокат, за члана - Либерално 
демократска партија

Мирослав Маринковић, дипл.правник, за 
заменика члана - Либерално демократска партија

 11. Зоран Милосављевић, дипломирани 
хемичар, за члана - Уједињени региони Србије - 
Уједињени за Панчево (ГГ «Наранџасти блок», 
Зелени Србије)

Петар Јованов, менаџер хотелијерства, за 
заменика члана - Уједињени региони Србије - 
Уједињени за Панчево (ГГ «Наранџасти блок», 
Зелени Србије)
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12. Сретен Рајковић, пензионер за члана - 
Социјалистичка партија Србије

Синиша Кличарић, машинбравар, за заменика 
члана - Социјалистичка партија Србије

за секретара Дејан Јовановић, дипломирани 
правник,

за заменика секретара Ђорђе Добрић, 
дипломирани правник.

II
Седиште Изборне комисије је у Панчеву у 

згради Скупштине града Панчева, Трг краља 
Петра I бр. 2-4.

Изборна комисија ће у свом раду користити 
један печат. Пречник печата износи 32мм.

Печат има облик круга, у чијој средини је мали 
грб Републике Србије, око кога је на српском језику 
ћириличким писмом, у концентричним круговима 
исписан текст печата на следећи начин:

У спољном кругу печата исписан је назив 
Република Србија.

У првом следећем кругу испод назива 
Република Србија исписан је назив Аутномна 
Покрајина Војводина.

У следећем унутрашњем кругу исписан је 
назив ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА.

У дну печата исписано је седиште Комисије 
ПАНЧЕВО.

III
Стручне и административно - техничке 

послове за потребе Изборне комисије града 
Панчева обављаће Секретаријат за општу управу 
у сарадњи са другим организационим јединицама 
Градске управе града Панчева.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба 

надлежном Управном суду, у року од 24 часа од 
доношења решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                    Тигран Киш, с.р. 

75.

На основу чланова 39. и 99. Статута града 
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09) 
и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева 
(„Сл. лист града Панчева” бр. 11/08) Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној дана 8. марта 
2012. године. донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању радне групе за праћење 

спровођења одлуке о ванлинијском и ауто 
такси превозу и уређење рада

такси превозника
I

Образује се Радна група за праћење спровођења 
Одлуке о ванлинијском и ауто такси превозу 
и уређење рада такси превозника. у следећем 
саставу:

1. Миладин Шакић, члан Градског већа за 
инфраструктуру и саобраћај.

координатор;
2. Милорад Милићевић, начелник Градске 

управе града Панчева;
3. Саим Бишевац. представник УГС такси 

возача и аутопревозника, члан,
4. Анђелија Цветић, секретар Секретаријата 

за привреду и економски развој, члан,
5. Милица Марјановић, секретар 

Секретаријата за пореску администрацију. члан;
6. Невен Голубовић, секретар Секретаријата 

за инспекцијске послове, члан
7. Ранко Марчетић, директор Агенције за 

саобраћај, члан.
II

Задатак Радне групе је да прати спровођење 
Одлуке о ванлинијском и ауто-такси превозу и 
уређење рада такси превозника као и да утврди 
да ли је регистровање и обављање ауто-такси 
делатности у складу са важећим прописима.

Радна група се овлашћује од стране Скупшти-
не града Панчева да се обрати свим државним 
органима и органима локалне самоуправе за које 
сматра да могу допринети утврђивању чињеничног 
стања.

Радна група је у обавези да Скупштини 
града Панчева предлаже Одлуке и мере које 
могу допринети сређивању стања и отклањању 
евентуалних неправилности у обављању ауто-
такси делатности.

III
Координатор Радне групе сазива седнице 

Радне групе и руководи радом Радне групе.

IV
Радна група се обавезује да поднесе извештај 

Скупштини града Панчева о раду до краја године.

V
Стручне, организационе и административно-

техничке послове за потребе Радне групе обавља 
Секретаријат за скупштинске послове, послове 
градоначелника и Градског већа у сарадњи са 
Агенцијом за саобраћај Градске управе града 
Панчева.

VI
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-04-06-29/2012 
Панчсво, 8. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                         Тигран Киш, с.р. 
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76.

На основу члана 6. Одлуке о задржавању 
права и обавеза оснивача над Јавним предузећем 
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево које је настало спајањем ЈП “Урбанизам” 
Панчево, Друштвеног фонда грађевинског 
земљишта и путева општине Панчево и ЈП “Стан” 
Панчево (“Сл. лист града Панчева” бр. 26/2011 
- пречишћен текст) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
08. марта 2012. године, донела је

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

одбора Јавног предузећа “Дирекција за 
изградњу и уређење
Панчева” Панчево

I
ВЕРА МАРЈАНОВ, разрешава се дужности 

члана Надзорног одбора Јавног предузећа 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево.

II
НАДЕЖДА ЋУРЧИЋ, именује се за члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа «Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева» Панчево.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа «Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева» Панчево, бр: 1-01-
06-59/2008 од 03. октобра 2008. 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-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                  Тигран Киш, с.р. 

77.

На основу члана 82. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/2009), члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008 и 
4/2009), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 08. марта 2012. године, донела је

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

Управног одбора Дома културе “Кочо Рацин” 
Јабука

I
Разрешавају се дужности председник и члан 

Управног одбора Дома културе «Кочо Рацин» 
Јабука:

ЈАГОДА ЈОВИЋ, председник и СЛАЂАНА 
БОГДАНОВИЋ, члан

II
У Управни одбор Дома културе «Кочо Рацин» 

Јабука именују се:
СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ, за председника и 

ЈАГОДА ЈОВИЋ, за члана.

III
Лица из тачке II овог решења именују се на 

остатак времена утврђеним Решењем о именовању 
председника и чланова Управног одбора Дома 
културе «Кочо Рацин» Јабука број 1-01-06-82/2008 
од 24. новембра 2008. године и Решења о разрешењу 
и именовању члана Управног одбора Дома културе 
«Кочо Рацин» Јабука број: 11-04-06-9/2009 од 22. 
маја 2009. 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-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                     Тигран Киш, с.р. 

78.

На основу члана 22. Закона о јавним службама 
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), чл. 8. и 12. 
Одлуке о оснивању Туристичке организације 
општине Панчево (“Сл. лист општине Панчево” 
бр. 4/97, 3/98, 15/2000 и »Службени лист града 
Панчева» бр. 10/10) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
08. марта 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Надзорног 

одбора Туристичке организације града 
Панчева

I
АЛЕКСАНДАР СЕНЕШИ, разрешава се 
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дужности члана Надзорног одбора Туристичке 
организације града Панчева, из реда запослених.

II
СВЕТЛАНА СТОЈАДИНОВ, именује се за 

члана Надзорног одбора Туристичке организације 
града Панчева, из реда запослених.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
председника и чланова Надзорног одбора 
Туристичке организације општине Панчево 
број I-01-06-59/2008 од З.октобра 2008. године и 
Решењем о разрешењу и именовању председника 
Надзорног одбора Туристичке организације града 
Панчева број: II-04-06-37/2010 од 29. октобарa 2010. 
године

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                  Тигран Киш, с.р. 

79.

На основу члана 20. Закона о јавним службама 
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94) и чланова 8. и 
12. Одлуке о оснивању Туристичке организације 
општине Панчево (“Сл. лист општине Панчево” 
бр. 4/97, 3/98, 15/2000 и «Сл. лист града Панчева» 
бр. 10/10)) и члана 39. Статута града Панчева (“Сл. 
лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 08. марта 
2012. године, донела је

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

одбора Туристичке организације града 
Панчева

I
ЉИЉАНА БОЖИЋ, разрешава се дужности 

члана Управног одбора Туристичке организације 
града Панчева, из реда запослених.

II
АЛЕКСАНДАР СЕНЕШИ, именује се за 

члана Управног одбора Туристичке организације 
града Панчева, из реда запослених.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
председника и чланова Управног одбора Туристи-
чке организације општине Панчево број 1-01-06-
59/2008 од З.октобра 2008. године и Решењем о 
разрешењу и именовању члана Управног одбора 
Туристичке организације општине Панчево број: 
11-04-06-15/2009 од 29. септембра 2009. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                     Тигран Киш, с.р. 

 

80.

На основу члана 14. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (“Сл. гласник РС” бр. 25/00, 25/02 и 
107/05, 108/05 ), члана 96. Закона о радиодифузији 
(«Сл.гласник РС» бр. 42/02, 97/04, 76/05, 62/06, 
85/06 и 41/09), члана 26. Уговора о организовању 
Јавног радиодифузног предузећа “Радиотелевизија 
Панчево” Панчево као Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радителевизијска станица 
“Радиотелевизија Панчево” Панчево, («Сл. лист 
општине Панчево» бр. 11/03 и 16/03 и „Сл. лист града 
Панчева” бр. 18/10 и „Општински службени гласник 
општине Опово” бр. 3/09 и 2/10), члана 37. Статута 
Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево («Сл. лист општине Панчево» 
бр. 16/03, 8/05 и 18/05) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
08. марта 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата вршиоца 
дужности директора Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радиотелевизијска 

станица “Радиотелевизија Панчево” Панчево

I
СВЕТЛАНИ ЂЕДОВИЋ, дипломираном 
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политикологу из Панчева, утврђује се престанка 
мандата вршиоца дужности директора 
Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                      Тигран Киш, с.р. 

81.

На основу члана 14. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (“Сл. гласник РС” бр. 25/00, 25/02 и 
107/05, 108/05 ), члана 96. Закона о радиодифузији 
(«Сл.гласник РС» бр. 42/02, 97/04, 76/05, 62/06, 
85/06 и 41/09), члана 26. Уговора о организовању 
Јавног радиодифузног предузећа “Радиотелевизија 
Панчево” Панчево као Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радителевизијска станица 
“Радиотелевизија Панчево” Панчево, («Сл. лист 
општине Панчево» бр. 11/03 и 16/03 и „Сл. лист града 
Панчева” бр. 18/10 и „Општински службени гласник 
општине Опово” бр. 3/09 и 2/10), члана 35. Статута 
Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево («Сл. лист општине Панчево» 
бр. 16/03, 8/05 и 18/05) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
08. марта 2012. године, донела је

О Д Л У К У
о именовању директора Јавног радиодифузног 

предузећа Регионална радиотелевизијска 
станица “Радиотелевизија

Панчево” Панчево

I
СВЕТЛАНА ЂЕДОВИЋ, дипломирани 

политиколог из Панчева, именује се за директора 
Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево, на време од четири године.

II
Лице из тачке I ове одлуке ступа на дужност 

директора наредног дана од дана доношења 
одлуке.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                    Тигран Киш, с.р. 

 

82.

На основу члана 39. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09) 
и члана 13. Одлуке о задржавању права и обавеза 
оснивача над јавним комуналним предузећима 
која су настала поделом Јавног комуналног 
предузећа “Стандард” Панчево - пречишћен текст 
(“Службени лист града Панчева” бр. 26/2011- 
пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 08. марта 2012. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног 
предузећа “Водовод и Канализација” Панчево

I
МИЛИЦИ РАДОВАНОВИЋ, дипл. 

грађевинском инжењеру за хидротехнику из 
Панчева, утврђује се престанак мандата вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа 
“Водовод и канализација” Панчево.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                  Тигран Киш, с.р. 
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83.

На основу члана 39. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09) и 
члана 8. и 11. Одлуке о задржавању права и обавеза 
оснивача над јавним комуналним предузећима 
која су настала поделом Јавног комуналног 
предузећа “Стандард” Панчево - пречишћен текст 
(“Службени лист града Панчева” бр. 26/2011- 
пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 08. марта 2012. године, донела 
је

О Д Л У К У
о именовању директора Jавног комуналног 

предузећа “Водовод и Канализација” Панчево

I
МИЛИЦА РАДОВАНОВИЋ, дипл. 

грађевински инжењер за хидротехнику из Панче-
ва, именује се за директора Јавног комуналног 
предузећа “Водовод и канализација” Панчево, на 
четири године.

II
Лице из тачке I ове одлуке ступа на дужност 

директора наредног дана од дана доношења 
одлуке.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                  Тигран Киш, с.р. 

 
84.

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 
08. марта 2012. године, донела је

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

одбора Балетске школе «Димитрије Парлић» 
Панчево

I
МИРА СЕВЕР, разрешава се дужности члана 

Школског одбора Балетске школе «Димитрије 
Парлић» Панчево, представник Локалне 
самоуправе.

II
АЛЕКСАНДРА ЧАКОВАН, професор физике 

именује се за члана Школског одбора Балетске 
школе «Димитрије Парлић» Панчево, као 
представник Локалне самоуправе.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Школског 
одбора Балетске школе «Димитрије Парлић» 
Панчево број: 11-04-06-31/2010 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 ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                  Тигран Киш, с.р. 

85.

ПРEДМEТ: Исправка техничке грешке

У Одлуци о платама, накнадама и другим 
примањима изабраних и постављених лица 
и запослених у органима града Панчева и 
накнадама одборника скупштине града Панчева 
(„Сл. лист града Панчева” број 2/12) омашком је 
учињена техничка грешка, тако да у члану 8, у 
ставу 2. уместо речи: „6. и 7.” треба да стоје речи: 
“5 - 7.”, уместо речи: “увећава се” треба да стоје 
речи:”може се увећати” и у ставу 7. речи: „Градске 
управе” бришу се.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА
СЛУЖБА ЗА ЗАЈEДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНAЧЕЛНИКА И 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
БРОЈ: Сл./2012 
Панчево, 09. март 2012. године

СЕКРЕТАРИ 
Драгана Максимовић, с.р.

Сања Поповић, с.р
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СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

48. Одлука о изменама и допунама 
одлуке о буџету града  Панчева  за 2012. годину 
 
49. Одлука о изменама и допунама 
статута града Панчева .....................................

50. Одлука о изменама одлуке о локалним 
комуналним таксама ........................................

51. Одлука о изменама Одлуке о 
пословном, магацинском простору и 
гаражама града Панчева..................................

52. Одлука о измени Одлуке о отуђењу и 
давању у закуп грађевинског земљишта........ 

53. Одлука о регулисању власничких 
права на непокретностима у функцији 
манастира Војловица у Панчеву..................... 

54. Одлука о изменама и допуни Одлуке 
о подстицајним мерама за ревитализацију 
Старог Панчева.......................................................

55. Одлука о изменама и допунама одлуке 
о постављању мањих монтажних, покретних 
и других објеката привременог карактера на 
површинама јавне намене................................
     
56. Одлука о радном времену трго-
винских, занатских и угоститељских објеката 
и објеката за приређивање игара за забаву и 
игара на срећу на територији града Панчева.   

57. Одлука о ванлинијском и ауто-такси 
превозу путника................................................

58. Одлука о изменама одлуке о јавном 
градском линијском превозу путника.............

59. Одлука о изменама одлуке о уређењу 
мирујућег саобраћаја на територији града Па
нчева..................................................................

60. Одлука о постављању спомен плоче 
Олги Смедеревац..............................................

61. ОГЛАС  секретаријата за пореску адм
инистрацију.......................................................

62. Одлука о изменама одлуке о изменама 

и допунама плана генералне регулације 
комплекса ХИП „Петрохемија”, ХИП 
„Азотара” и НИС Рафинерија нафте Панчево 
у насељеном месту Панчево............................ 

63. Аутентично тумачење  П л а н а 
генералне регулације насељеног места 
Старчево („Службени лист града Панчева” 
број 10/11).........................................................

64. Решење о давању сагласности на одлуку о 
изменама и допунама статута  Дома културе 
``Кочо Рацин``Јабука........................................

65. Одлука о изменама и допунама статута 
Дома културе „Кочо Рацин” Јабука.................

66. Решење о давању сагласности на одлуку 
о изменама и допунама статута Дома културе 
``Жарко Зрењанин``Иваново...........................

67. Одлука о изменама и допунама статута 
Дома културе „Жарко Зрењанин” Иваново.... 

68. Решење о давању сагласности 
на Статут Дома културе ``Братство-
Јединство``Качарево........................................
    
69. Статут Дома културе’’ Братство-Једин-
ство’’ Качарево

70. Решење о давању сагласности  на одлуку 
о  допунама  Статута Предшколске 
установе «Дечја радост» Панчево 

71. Одлука о допунама Статута Предшколске 
установе “Дечја радост” Панчево...................
    
72. Закључак о покретању иницијативе за 
допуну Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање........................................

73. Решење о разрешењу Изборне Комисије 
града Панчева...................................................

74. Решење о именовању Изборне Комисије 
града Панчева...................................................

75. Решење о образовању радне групе за 
праћење спровоћења одлуке о ванлинијском 
и ауто такси превозу и урећење рада такси 
превозника ........................................................

76. Решење о разрешењу и именовању 

                    

С А Д Р Ж А Ј     

Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 

   1

   30

   32

   32

   33

   33

   33

   34

   36

   
   39

   49

   50

   50

   
   51

   
   51

   52

   52

   53

   53

   54

   55

   56

   59

   59

   60

   61

   61

   
   62



члана Надзорног одбора Јавног предузећа 
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево.............................................................

77.Решење о разрешењу и именовању 
председника и члана Управног одбора Дома 
културе “Кочо Рацин” Јабука..........................

78. Решење о разрешењу и именовању члана 
Надзорног одбора Туристичке организације 
града Панчева...................................................

79. Решење о разрешењу и именовању члана 
Управног одбора Туристичке организације 
града Панчева...................................................

80. Решење о утврђивању престанка мандата 
вршиоца дужности директора Јавног 
радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица “Радиотелевизија 
Панчево” Панчево............................................

81. Одлука о именовању директора 
Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица “Радиотелевизија 
Панчево” Панчево............................................

82. Решење о утврђивању престанка 
мандата вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа “Водовод и 
Канализација” Панчево...................................

83. Одлука о именовању директора 
Jавног комуналног предузећа “Водовод и 
Канализација” Панчево....................................

84. Решење о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Балетске школе «Димитрије 
Парлић» Панчево..............................................

ГРАДСКА УПРАВА

85. ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ     
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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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