
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  31   ГОДИНА V             ПАНЧЕВО,   19. oктобар 2012. ГОДИНЕ Аконтација претплате   8.877,82

   Цена овог примерка      315,00

349.

На основу чланова  6. и  7. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 62/06,  
47/11 и 93/12),  члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”,  број 129/07), Закона о буџетском 
систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12), и чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчево (“Службени лист града Панчева”, бр. 8/08,  4/09 и 
05/12), Скупштина града Панчева на седници одржаној19. 
октобра 2012. године,  донела је 

                 
О Д Л У К У

о изменама и допунама Одлуке о локалним 
комуналним таксама

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(“Службени лист града Панчева” бр. 23/11-пречишћен 
текст,  27/11, 36/11, 4/12-исправка , 5/12 и 8/12)   члан 2. 
мења се и гласи:

“Комуналне таксе уводе се за:
 1) истицање фирме на пословном простору;
2) држање моторних друмских и прикључних возила, 

осим пољопривредних возила и машина;
3) држање средстава за игру (“забавне игре”);
4) коришћење простора за паркирање друмских 

моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним 
местима и

5) коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге објекте привременог 
коришћења.”

Члан 2.
Члан 3.став 2 мења се и гласи: 
 “Комуналне таксе не плаћају се за коришћење 

права, предмета и услуга од стране државних органа 
и организација, органа и организација територијалне 
аутономије и јединица локалне самоуправе, као и од 
стране субјеката према којима град Панчево врши права 
оснивача.”

Члан 3
Члан 5. мења се и гласи:
“На територији града Панчева комунална такса плаћа 

се у различитој висини зависно од врсте делатности, 
површине и техничко-употребних карактеристика 
објеката, величине правног лица у смислу закона којим 
се уређује рачуноводство, висине годишњег прихода и по 
деловима територије, односно у зонама у којима се налазе 
објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају 
таксе. “

Члан 4.
Члан 6. брише се.   
        

Члан 5.
       Члан 7. мења се и гласи:
 “Комунална такса из члана 2.,  тачка 1. ове одлуке, 

утврђује се и плаћа по зонама: 

1. Прва зона обухвата подручје насељеног места 
Панчева,

2. Друга зона обухвата подручје насељених места на 
територији града Панчева  (Омољица, Старчево, Банатско 
Ново Село, Банатски Брестовац, Глогоњ, Јабука, Качарево, 
Иваново и Долово) “

Члан 6
Члан 9. мења се и гласи:
“Обвезници комуналне таксе за истицање фирме 

на пословном простору и комуналне таксе за држање 
средстава за игру - „забавне игре“ дужни су да поднесу 
пореску пријаву за утврђивање обавезе по основу 
локалне комуналне таксе Секретаријату за пореску 
администрацију Градске управе града Панчева, најкасније 
до 30. марта у години за коју се врши утврђивање локалне 
комуналне таксе за истицање фирме на пословном 
простору и комуналне таксе за држање средстава за игру - 
„забавне игре“, односно у року од 15 дана од дана почетка 
коришћења права, предмета и услуге за које је уведена 
локална комунална такса.

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на 
пословном простору који је поднео пореску пријаву, није 
у обавези да за исти пословни простор подноси нову 
пријаву, уколико је остварен приход испод 50.000.000 
динара, осим у случају промене података садржаних у 
пријави а које се односе на промену величине правног 
лица у смислу закона којим се уређује рачуновоство, 
промену пословног седишта уписаног у регистар 
Агенције надлежне за привредне регистре, као и другим 
јавним регистрима, односно промене које се односе на 
пословне јединице.

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме 
на пословном простору и комуналне таксе за држање 
средстава за игру - „забавне игре“, дужан је да сваку 
насталу промену пријави Секретаријату за пореску 
администрацију Градске управе града Панчева у року од 
15 дана од дана настанка промене.

Обвезник комуналне таксе из члана 2.  тачке 4. и 5. 
подноси захтев за остваривање права, предмета или услуге 
надлежној организационој јединици Градске управе града 
Панчева односно субјекту према којима град Панчево 
врши права оснивача.

Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање 
фирме на пословном простору подноси се на обрасцу ПП 
ЛКТ који је саставни део ове Одлуке – Прилог 1.

Пријава за утврђивање комуналне таксе за држање 
средстава за игру - „забавне игре“ подноси се на обрасцу 
ПП ЗИ који је саставни део ове Одлуке – Прилог 2.“

Члан 7.
Члан 10. мења се и гласи:
“Ако обвезник комуналне таксе из члана 2.  тачке 

1. и 3., не поднесе пореску пријаву  за коришћење права, 
предмета или услуге, таксена обавеза утврдиће се на 
основу података којима располаже надлежни орган или 
путем инспекцијског надзора.”

Члан 8.
Члан 12. мења се и гласи:
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“ У погледу начина утврђивања комуналне таксе, 
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, 
обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији , Закона 
о порезу на доходак грађана и Закона о порезу на добит 
правних лица . 

У свему осталом што није посебно регулисано овом 
одлуком примењују се одредбе Закона о финансирању 
локалне самоуправе.”

Члан 9.
Члан 13.  мења се и гласи:
 “Утврђивање, контролу и наплату  комуналне таксе  

за :
 - истицање фирме на пословном простору;
- држање средстава за игру (“забавне игре”);
- коришћење слободних површина за кампове, 

постављање шатора или друге објекте привременог 
коришћења;

вршиће  Секретаријат  за пореску администрацију 
Градске управе града Панчева.

Утврђивање и наплату комуналне таксе  за :
- коришћење простора за паркирање друмских 

моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним 
местима вршиће   Секретаријат за привреду и економски 
развој Градске управе града Панчева , а контролу  на 
основу достављеног решења вршиће Секретаријат за 
пореску администрацију Градске управе града Панчева.

Контролу и наплату комуналне таксе за :
- држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина врши 
Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, 
Полицијска управа Панчево приликом регистрације 
возила.“

Члан 10.
Члан 15. мења се и гласи:
“ Висина комуналних такси утврђена овом одлуком  

може се изменити једанпут годишње, и то у поступку 
утврђивања буџета града за наредну годину.

Изузетно, висина комуналне таксе утврђена овом 
одлуком, може се изменити и у случају доношења, 
односно измене закона или другог прописа којим се 
уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе.”

Члан 11.
Члан 16. мења се и гласи:
„ Инспекцијски надзор над применом одредаба ове 

одлуке врши Градска управа: Секретаријат за инспекцијске 
послове - преко комуналних инспектора и Комунална 
полиција.“

Члан 12.
Члан 17. мења се и гласи
“ Ако обвезник комуналне таксе не поднесе пријаву , 

односно захтев за коришћење права, предмета или услуге 
надлежној организационој јединици Градске управе 
града Панчева и субјектима којима град Панчево врши 
права оснивача, за чије коришћење је прописано плаћање 
локалне комуналне таксе, казниће се за прекршај и то:

- правно лице новчаном казном у износу од 100.000 
до 600.000 динара;

- одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 5.000 до 30.000 динара;

- предузетник новчаном казном у износу од 50.000 до 
300.000 динара;

- физичко лице новчаном казном у износу од 5.000 до 
20.000 динара.“

Члан 13.
После члана 17. додаје се Члан 17а. који гласи:

„Члан 17а.
Обвезнику комуналне таксе за истицање фирме 

на пословном простору којем је обавеза за 2012. 

годину утврђена Решењем Секретаријата за пореску 
администрацију градске управе града Панчева, а који 
обавља делатност и после 01.10.2012. године у обавези је 
да у року од 10. дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, 
Секретаријату за пореску администрацију градске управе 
града Панчева достави:

- копију биланса успеха за период 01.01. до 31.12.2011. 
године и

- потврду о регистрацији редовног годишњег 
финансијског извештаја за 2011. годину  који су поднети 
надлежном органу у складу са прописима којима се 
уређује рачуноводство и ревизија .”

Члан 14.
У таксеној тарифи која је саставни део Одлуке, 

Тарифни  број 1. мења се и гласи:
„1. Комунална такса плаћа се за истакнуту фирму 

на пословном простору. Под фирмом, у смислу ове 
одлуке, подразумева се сваки истакнути назив или име 
на пословном простору, које упућује на то да правно или 
физико лице обавља делатност у том простору.

Ако се на једном пословном објекту налази више 
истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само 
за једну фирму.

Такса се плаћа  за сваку истакнуту фирму ван 
пословног објекта.

2 Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна 
и физича лица.

3) Предузетници и правна лица која су према закону 
којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна 
лица, а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, 
од 01.10.2012. године не плаћају комуналну таксу за 
истицање фирме на пословном простору.

4) комуналну таксу за истицање фирме на пословном 
простору  плаћају на годишњем нивоу у износу од :

У насељеном месту Панчево       
180.000 дин. 

У насељеним местима на 
територији града Панчева 90.000 дин.

 
правна лица која обављају следеће делатности: 
- банкарство и
- казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга.
5) комуналну таксу за истицање фирме на пословном 

простору  плаћају на годишњем нивоу у износу од :

У насељеном месту Панчево 90.000 дин. 
У насељеним местима на 
територији града Панчева 

45.000 дин. 

правна лица чија је регистрована претежна делатност:
- осигурања имовине и лица; 
- производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте; 
- поштанске, мобилне и телефонске услуге; 
- електропривреде
- цевоводни транспорт и дистрибуција гаса,
- производња петрохемијских производа и вештачких 

ђубрива
- промет фармацеутских производа и препарата,
- приватне здравствене установе,
- трговине у пословном простору у преко 500 m², 
- образовне установе које се не финансирају претежно 

из буџета, осим установа које нису у систему ПДВ-а и 
обвезника који имају регистровану претежну делатност 
– шифра П85.53 по Уредби о класификацији делатности 
(„Сл.гласник РС“ бр. 54/2010),

6) Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика правна лица таксу 
за истицање фирме на пословном простору  плаћају на 
годишњем нивоу у износу од :
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У насељеном месту Панчево 81.000 дин. 
У насељеним местима на 
територији града Панчева 40.500 дин.

 
7) Правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у средња правна 
лица, комуналну таксу за истицање фирме на пословном 
простору  плаћају на годишњем нивоу у износу од :

У насељеном месту Панчево 63.000 дин. 
У насељеним местима на 
територији града Панчева 31.500 дин.

 
8) Правна лица која су према закону којим се уређује 

рачуноводство разврстана у мала правна лица , а имају 
годишњи приход преко 50.000.000 динара, плаћају 
комуналну таксу за истицање фирме на пословном 
простору у износу од:

У насељеном месту Панчево 18.000 дин. 
У насељеним местима на 
територији града Панчева 9.000 дин. 

9)  Предузетници који су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстани у мала правна лица, а 
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара, чија је 
регистрована претежна делатност:

- Мењачки послови,
- Лекарске ординације,
- Апотеке,
- Ванлинијски превоз путника,
- Превоз робе - транспорт нафте и нафтних деривата, 

хемијских и петрохемијских сировина.
- Трговина,
- Производња хлеба и пецива,
- Прерада меса и производња прерађевина од меса,
- Производња и продаја “брзе хране” (киосци, 

шалтерска продаја),
- Златари,
- Адвокати,
- Агенције за промет некретнина,
- Пројектни бирои,
- Књиговодствене агенције,
- Угоститељство
плаћају комуналну таксу за истицање фирме на 

пословном простору у износу од:

У насељеном месту Панчево 18.000 дин. 
У насељеним местима на 
територији града Панчева 9.000 дин.

 
10)  Предузетници који су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстани у мала правна лица, а 
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара, чија је 
регистрована претежна делатност:

- Остали превоз робе који није наведен у та-чки 9),
- Услужно занатство,
- Туристичке,
- Услуге у промету робе,
- Остале делатности које нису наведене у тачкама 

9.,10.,11. и 12. овог тарифног броја плаћају комуналну 
таксу за истицање фирме на пословном простору у износу 
од:

У насељеном месту Панчево 9.000 дин. 
У насељеним местима на 
територији града Панчева 4.500 дин.

 
11)  Предузетници који су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстани у мала правна лица, а 
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара, чија је 
регистрована претежна делатност:

- продаја робе на тезгама

плаћају комуналну таксу за истицање фирме на 
пословном простору у износу од:

У насељеном месту Панчево 7.200 дин. 
У насељеним местима на 
територији града Панчева 3.600 дин.

 
12)  Предузетници који су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстани у мала правна лица, а 
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара, чија је 
регистрована претежна делатност:

- производно занатство
плаћају комуналну таксу за истицање фирме на 

пословном простору у износу од:

У насељеном месту Панчево 4.500 дин. 
У насељеним местима на 
територији града Панчева 2.250 дин.

 
13) Привредни субјекти у поступку ликвидације 

задужују се таксом на фирму до дана регистровања и 
објављивања одлуке о покретању поступка ликвидације 
у складу са законом којим се уређује ликвидација 
привредних субјеката.

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.). 

Предузетнику, који привремено одјави обављање 
делатности, у складу са законом, за тај период мирује 
обавеза плаћања таксе на фирму, с тим да за време трајања 
привремене одјаве фирма није истакнута.

14) За 50% се умањује такса на фирму по свакој 
следећој пословној јединици обвезнику разврстаном 
према закону којим се уређује рачуноводство, правним 
лицима и предузетницима чије је седиште на територији 
града Панчева, а максимално задужење обвезника не 
може бити веће од највећег износа предвиђеног Законом 
о финансирању локалне самоуправе.

15) Пословне јединице правних лица и предузетника 
који су разврстани према закону којим се уређује 
рачуноводство, а које немају седиште на територији града 
Панчева за прву пословну јединицу плаћају у пуном 
износу таксу, а за сваку следећу пословну јединицу такса 
се умањује за 50%, а максимално задужење обвезника не 
може бити веће од највећег износа предвиђеног Законом 
о финансирању локалне самоуправе.

16) Комунална такса по овом тарифном броју плаћа 
се месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 
15. у месецу за претходни месец.

17) Порески обвезници који на дан 31.12.2011. 
године немају дуга, остварују попуст од 20% за наредну 
годину.“

Члан 15.
Брише се Тарифни број 2.
             

Члан 16.
Тарифни број 3.  мења се и гласи :
“1. За држање средстава за игру - “забавне игре” 

утврђује се такса дневно, и то:
  

- по апарату за забавне игре 
(компјутери, флипери, билијар и 
сл.) 38 дин.

2. Таксени обвезник из овог тарифног броја је 
правно  лице и предузетник, корисник простора у коме се 
приређује забавна игра, на основу Решења о задужењу од 
стране Секретаријата за пореску администрацију.

3. Таксени обвезник је дужан да пријави средства 
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и апарате за забавне игре Секретаријату за пореску 
администрацију.

4.  Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се 
месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 15. 
у месецу за претходни месец.”

Члан 17.
Брише се Тарифни број 4.

Члан 18.
Тарифни број 5. мења се и гласи:
“За коришћење простора за паркирање друмских 

моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним 
местима на подручју града Панчева, утврђује се комунална 
такса сразмерно времену коришћења, и то:

1. За коришћење обележених места 
на такси станици по ауто-такси 
возилу месечно 300 дин.

Такса из тачке 1. за коришћење такси стајалишта плаћа 
се унапред за период за који се издаје такси дозвола, 
а утврђују је Секретеријат за привреду и економски 
развој.“
      Члан 

19.
Тарифни број 6. мења се и гласи:
“1. За коришћење слободних површина за кампове, 

постављање шатора или друге објекте привременог 
коришћења утврђује се комунална такса сразмерно 
времену коришћења, а за сваки квадратни метар заузете 
површине дневно 8 динара.

2. Комуналну таксу из овог тарифног броја плаћа 
корисник површине за постављање кампова, шатора и 
других сличних објеката, пре постављања истих.

3. Секретаријат за пореску администрацију, вршиће 
утврђивање, контролу и наплату комуналне таксе за 
коришћење слободних површина за кампове, постављање 
шатора или друге објекте привременог коришћења, а по 
претходно издатом  мишљењу Туристичке организације 
Панчево, након стицања законских услова за остваривање 
ових прихода.“

      
Члан 20.

Бришу се Тарифни бројеви 7., 8., 9., 10., 11. и 12. 
 

Члан 21. 
Тарифни број 13. мења се и гласи:
„(1) Највиши износ комуналне таксе за држање 

моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом 
регистрације возила утврђује се у следећим највишим 
износима:

1) Категорија N - теретно возило:
- лако теретно возило чија највећа дозвољена маса не 

прелази 2 t - 1.500 динара,
- лако теретно возило које има највећу дозвољену 

масу која прелази 2 t  али не прелази 3,5 t и средње теретно 
возило које има највећу дозвољену масу која прелази 3,5 t 
али не прелази 5 t - 2.000 динара

- средње теретно возило које има највећу дозвољену 
масу која прелази 5 t али не прелази 12 t - 3.500 динара,

- тешко теретно возило чија највећа дозвољена маса 
прелази 12 t - 5.000 динара,

2) за теретне и радне приколице (за путничке 
аутомобиле) - 500 динара;

3) Категорија M1- путничкo возилo:
- до 1.150 cm³ - 500 динара,
- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ - 1.000 динара,
- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ - 1.500 динара,
- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ - 2.000 динара,
- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ - 3.000 динара,
- преко 3.000 cm³ - 5.000 динара;
4) Категорија L - мопед и мотоцикл:
- мопед до 50 cm³- 400 динара

- мотоцикл преко 50 cm³ до 125 cm³ - 400 динара,
- мотоцикл преко 125 cm³ до 250 cm³ - 600 динара,
- мотоцикл преко 250 cm³ до 500 cm³ - 1.000 динара,
- мотоцикл преко 500 cm³ до 1.200 cm³ - 1.200 

динара,
- мотоцикл преко 1.200 cm³ - 1.500 динара;
5) Категорија М - возила за превоз путника:
- 50 динара по регистрованом седишту;
6) Категорија О - прикључно возило:
- лако прикључно возило чија највећа дозвољена 

маса не прелази 0,75 t и мало прикључно возило које има 
највећу дозвољену масу која прелази 0,75 t али не прелази 
1 t - 400 динара,

- мало прикључно возило које има највећу дозвољену 
масу која прелази 1 t  али не прелази 3,5 t и средње 
прикључно возило које има највећу дозвољену масу која 
прелази 3,5 t али не прелази 5 t - 700 динара,

- средње прикључно возило које има највећу 
дозвољену масу која прелази 5 t  али не прелази 10 t - 950 
динара,

- велико прикључно возило које има највећу 
дозвољену масу која прелази 10 t  али не прелази 12 t - 
1.300 динара,

- велико прикључно возило чија највећа дозвољена 
маса прелази 12 t - 2.000 динара;

7) Категорија N - вучнo возилo (тегљач):
- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.500 динара,
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата - 2.000 

динара,
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата - 2.500 

динара,
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата - 3.000 

динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата - 4.000 

динара;
8) Специјална возила ( радна возила, специјална 

адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 
радње и атестирана специјализована возила за превоз 
пчела ) - 1.000 динара.

(2) Највиши износи комуналне таксе из става 1. 
овог тарифног броја усклађују се годишње, са годишњим 
индексом потрошачких цена, који објављује републички 
орган надлежан за послове статистике, при чему се 
заокруживање врши тако што се износ до пет динара не 
узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на 
десет динара.

(3) Приликом усклађивања највиших износа 
комуналне таксе, у складу са ставом 2. овог тарифног 
броја, основице за усклађивање су последњи објављени 
усклађени највиши износи комуналне таксе.

(4) Влада, на предлог министарства надлежног за 
послове финансија, објављује усклађене највише износе  
комуналне таксе из става 1. овог тарифног броја.

(5) Објављени усклађени највиши износи  комуналне 
таксе из става 4. овог тарифног броја примењују се од 
првог дана наредног месеца од дана објављивања у 
“Службеном гласнику Републике Србије”.”

Члан 22.
Брише се Тарифни број 14.

Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Сл.листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                          
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                                                   
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-39/2012
Панчево,  19.  okтобар 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                                            Образац ПП ЛКТ 
АП  ВОЈВОДИНА - ГРАД  ПАНЧЕВО                                                                                                                                                       прилог 1 
Градска управа  
Секретаријат за пореску администрацију 

ПРИЈАВА 
      ЗА ЛOКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ за 201__  годину 

 
1. ПОДАЦИ O TAKСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ 
 
1.1 Фирма – пословно име      
 
1.2 Порески идентификациони број (ПИБ)          
                       
1.3 Име и презиме власника (оснивача)                        
 
 
1.4 Матични број (правног лица, односно предузетника)              
 
1.5 Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) 
 
1.6 Подаци о седишту / пребивалишту          
 
 1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-mail     

 
 

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ (ИСТАКНУТОЈ ФИРМИ)     
 
2.1 Претежна делатност (назив и шифра)   
   
2.1.1 Адреса објекта-седишта на коме је истакнута фирма 
 
2.1.2 Датум почетка обављања делатности  
 
2.2. Број истакнутих фирми ван пословног седишта   
                        
 

3. ОСТВАРЕН ГОДИШЊИ ПРИХОД У ПЕРИОДУ 01.01. – 31.12.201__.године ( у 000 динара)                 
 
4. ПОДАТАК О РАЗВРСТАВАЊУ ПРАВНОГ ЛИЦА                                                                 
4.1. ВЕЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ 
4.2. СРЕДЊЕ ПРАВНО ЛИЦЕ 
4.3. МАЛО ПРАВНО ЛИЦЕ   
 

5. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ И ИСТИЧЕ ФИРМУ НА СЛЕДЕЋИМ ПОСЛОВНИМ ЈЕДИНИЦАМА 
(НАВЕСТИ НАЗИВ, АДРЕСУ, ШИФРУ ДЕЛАТНОСТИ И ДАТУМ ПОЧЕТКА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ СВАКОГ 
ОБЈЕКТА ) – УКОЛИКО ОБВЕЗНИК ИМА ВИШЕ ОБЈЕКАТА, ИСТЕ НАВЕСТИ У ПОСЕБНОМ ПРИЛОГУ ИЛИ НА 
ПОЛЕЂИНИ ПРИЈАВЕ. 
 

Р.Б. НАЗИВ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ АДРЕСА ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ШИФРА 
ДЕЛ. 

ДАТУМ ПОЧ. 
ОБАВЉ.ДЕЛ. 

5.1     

5.2     

5.3     

5.4     

НАПОМЕНА :  На основу члана 9. Одлуке о локалним комуналним таксама града Панчева обвезници комуналне 
таксе су дужни да сваку насталу промену пријаве надлежном Секретаријату у року од 15 дана од дана настанка 
промене (нпр. Решење о привременој одјави, Решење о промени делатности, Решење о промени седишта.....). 
 

6. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Попуњава подносилац пријаве 
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни: 
 
 ________________________        ___________________________            М.П.            ______________________________ 
               (место)                                                               (датум)                                                                        (потпис одговорног лица- подносиоца пријаве)                                                         
 
Попуњава Секретаријат за пореску администрацију града Панчева 
           Потврда о пријему пријаве 
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На основу члана 6. 7. и 11. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник РС” бр. 
62/06 и 47/11), 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 града 
Панчева („Сл. лист града Панчева” 08/08,  04/09 
и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 19. октобра  2012.тодине, донела

О Д Л У К У 
о објављивању јавног огласа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЈДИЈУ
објављује

О Г Л А С

Члан 1.
I. Секретаријат за пореску администрацију 

Градске управе града Панчева, обавештава пореске 
обвезнике пореза на имовину који не воде пословне 
књиге да, за непокретност за коју је пореским 
решењем утврђена пореска обавеза за 2011. 
годину, Секретаријат за пореску администрацију 
Градске управе града Панчева неће доносити 
решења за порез на имовину за 2012. годину, 
ако иста непокретност тог обвезника није имала 
промену површине а 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, 62/06,61/07,20/09,72/09,5
3/10,101/11 и 2/12-исправка).

II. Порез на имовину за 2012. годину за 
пореске обвезнике из тачке I овог Огласа, задржава 
се на утврђеном годишњем нивоу из пореског 
решења за 2011. годину, а у складу са чланом 6. 
Закона о изменама и допунама Закона о порезима 
на имовину (“Службени гласник РС”, бр.78/11).

III. Обавеза по основу пореза на имовину за 
2012. годину плаћа се тромесечно, у року од 45 
дана од дана почетка тромесечја (15.02., 15.05., 
15.08. и 15.11.2012. године), а налоге за уплату 
Секретаријат за пореску администрацију Градске 
управе града Панчева ће и даље достављати 
благовремено пореским обвезницима.

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева” .
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: 11-04-06-39/2012
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.
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На основу чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07) 
и чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева”, број 8/08, 4/09 
и 5/12) и члана 15. Одлуке о ванлинијском и ауто-
такси превозу путника (“Службени лист града 
Панчева” број 5/12 и 10/12 - исправка), Градско 
веће града Панчева на седници одржаној дана 16. 
октобар  2012. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О ИСПИТИВАЊУ ПОГОДНОСТИ ВОЗИЛА 
ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак 

испитивања погодности путничког возила за 
обављање ауто-такси превоза на територији града 
Панчева (у даљем тексту: Град).

Члан 2.
Ауто-такси превоз на територији Града 

обавља се путничким возилом које је намењено и 
погодно за ауто-такси превоз, односно путничким 
возилом које, поред услова прописаних законом 
којим се уређује превоз у друмском саобраћају, 
испуњава услове прописане чланом 14. Одлуке 
о ванлинијском и ауто-такси превозу путника 
(“Службени лист града Панчева” број 5/12 и 10/12 
- исправка) (у даљем тексту: Одлука).

Испитивањем погодности путничког возила 
за обављање ауто-такси превоза утврђује се 
испуњеност услова из претходног става.

Члан 3.
Испитивање погодности возила врши Комисија 

за испитивање погодности возила за обављање 
ауто-такси превоза (у даљем тексту: Комисија).

Градско веће Града на предлог организационе 
јединице Градске управе Града надлежне за послове 
саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) образује 
Комисију на период од две године.

Комисија се састоји од председника, два члана 
и њихових заменика, који морају имати најмање 
високу школску спрему.

Члановима Комисије се може одредити накнада 
за рад у Комисији, чији ће се износ одредити 
решењем о њеном образовању.

Члан 4.

Испитивање погодности возила врши се на 
месту које одреди Комисија.

II. НАЧИН И ПОСТУПАК ИСПИТИВАЊА 
ПОГОДНОСТИ ВОЗИЛА

Члан 5.
Испитивање погодности возила Комисија 

обавља на основу упута за испитивање погодности 
(у даљем тексту: упут), који издаје организациона 
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јединица Градске управе надлежна за послове 
привреде и економског развоја (у даљем тексту: 
Секретаријат).

Секретаријат издаје упут:
1. физичком лицу које је поднело захтев 

за издавање одобрења за обављање ауто-такси 
превоза, ако је испунило услове из члана 13. став 2. 
тачке 1.-7. Одлуке и правном лицу које је поднело 
захтев за издавање одобрења за обављање ауто-
такси превоза, ако је испунило услове из члана 13. 
став 7. тачке 1.-5. Одлуке (у даљем тексту: први 
преглед), у року од три дана, од дана утврђивања 
да је испунило прописане услове;

2. правном лицу, односно предузетнику које 
обавља ауто-такси превоз, које је дужно да се за 
издавање упута обрати Секретаријату, најкасније 
у року од три дана пре истека важења потврде о 
погодности ( у даљем тексту: редован преглед);

3. правном лицу, односно предузетнику, које 
обавља ауто-такси превоз, када врши замену возила 
за које има важећу потврду о погодности ( у даљем 
тексту: замена возила), у року од три дана, од дана 
пријаве промене.

Агенција доставља правном лицу, односно 
предузетнику из става 2. тачка 2. овог члана, 
обавештење о обавези извршења редовног прегледа 
најмање десет дана пре дана истека важеће 
потврде.

Секретаријат уз упут издаје образац, у којем 
податке за идентификацију возила попуњава 
овлашћено лице у правном лицу или предузетник, 
односно физичко лице у случају када се врши први 
преглед.

Члан 6.
Упут садржи:
1. податке о власнику возила, односно 

кориснику возила на основу уговора о лизингу
(у даљем тексту: корисник возила);
2. датум и место обављања испитивања 

погодности;
3. податак о врсти прегледа (први преглед, 

редован преглед, замена возила);
4. назнаку докумената које је власник, 

односно корисник возила, дужан да донесе на увид 
као доказ о испуњености услова.

Власник, односно корисник возила, дужан је 
да уз упут достави Комисији следећа документа:

1. уредно и читко попуњен образац за 
идентификацију возила;

2. фотокопија саобраћајне дозволе за возило;
3. фотокопију полисе осигурања путника од 

последица несрећног случаја у јавном превозу;
4. фотокопију Уговора о лизингу (за кориснике 

возила на основу Уговора о лизингу);
5. фотокопију потврде о баждарењу и 

пломбирању таксиметра;
6. фотокопију сагласности за постављање 

рекламног пано_ (ако је рекламни пано постављен 
на возилу);

7. ако је власник, односно корисник возила 
правно лице, овлашћење којим се физичко лице 
овлашћује да у име и за рачун правног лица изврши 
испитивање погодности возила;

8. потврду правног лица о праву коришћења 
кровне ознаке, односно потврду о враћању кровне 

ознаке правном лицу (за предузетнике који такси 
превоз обављају са кровном ознаком правног 
лица).

Члан 7.
О раду Комисије води се записник, који 

садржи:
1. датум и место испитивања погодности 

возила;
2. имена присутних чланова Комисије;
3. податке о власнику, односно кориснику 

возила;
4. податке о идентификацији и прегледу возила 

чија се подобност испитује.
Примедбе Комисије у току поступка уносе 

се у записник и одређује се рок за отклањање 
недостатака.

Записник потписују чланови Комисије и 
власник, односно корисник возила.

Примерак записника у којем су констатоване 
неправилности, односно недостаци и одређен рок 
за њихово отклањање уручује се власнику, односно 
кориснику возила.

Члан 8.
Испитивању погодности возила присуствује 

овлашћено лице у правном лицу, односно 
предузетник или физичко лице коме је Секретаријат 
издао упут.

Пре почетка испитивања погодности возила, 
лице из става 1. овог члана дужно је да Комисији 
преда упут, документа набројана у упуту и 
читко попуњен образац из члана 5. став 4. овог 
правилника.

Уколико лице из става 1. овог члана не 
приложи тражене доказе, Комисија неће извршити 
испитивање погодности возила, о чему се сачињава 
записник са примедбама и роком од три дана за 
отклањање утврђених недостатака.

Члан 9.
Испитивање погодности возила за обављање 

ауто-такси превоза обухвата:
1. идентификацију возила;
2. визуелни преглед возила;
3. функционални преглед возила.

Члан 10.
Идентификација возила врши се увидом 

у саобраћајну дозволу возила, при чему се 
проверавају подаци који су унети у образац из 
члана 5. став 4. овог правилника.

О евентуалним недостацима утврђеним 
током поступка идентификације возила, Комисија 
сачињава записник са примедбама и одређује рок 
за њихово отклањање.

Члан 11.
Визуелни преглед врши се након завршеног 

поступка идентификације возила. Визуелним 
прегледом утврђује се испуњеност следећих 
услова: 

1. да је возило без спољашњих оштећења;
2. да је унутрашњост возила ( седишта, оплате 

врата и крова, подне облоге, облоге простора за 
смештај пртљага, рукохвати, ручице за отварање 
врата, ручице за отварање прозора и слично) без 
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оштећења;
3. да је возило чисто;
4. да возило има највише пет седишта;
5. да су седишта у возилу правилно 

постављена и причвршћена, тако да путник гледа 
у правцу кретања возила, а да задњи део седишта 
обезбеђује довољну сигурност путника;

6. да возило има најмање четворо врата;
7. да има исправан и баждарен таксиметар, 

постављен тако да је доступан возачу у току вожње 
и да је видљив од стране путника који седе на 
задњем седишту возила ( мора бити постављен у 
зони средишње конзоле возила);

8. да је возило опремљено инсталацијом за 
осветљење кровне ознаке “ТАХI”;

9. да се у возилу налази важећи ценовник, 
постављен тако да његов садржај буде видљив 
путницима;

10. да се у возилу на видном месту налази 
истакнут идентификациони картон;

11. да је бочна ознака постављена у складу 
са Правилником о изгледу и издавању ауто-такси 
исправа и ознака;

12. да је возило означено одговарајућим 
хомологацијским ознакама којима се доказује да тип 
возила испуњава услове из Уредбе о хомологацији 
возила (“Службени лист СРЈ” број 51/98);

13. да је под возила прекривен подлогом 
која је издржљива, спречава клизање и стварање 
прашине;

14. ако је висина пода возила од тла већа од 410 
мм, мора постојати степеник обложен подлогом 
која се не клиза;

15. да је покривка унутрашњости возила и 
крова правилно израђена и постављена;

16. да је возило опремљено противпожарним 
уређајем, односно да се у возилу налази прописан 
и исправан противпожарни апарат;

17. да је свако седиште у возилу опремљено 
сигурносним појасевима према декларацији 
произвођача, без видљивих оштећења и нечистоћа 
у возилу;

18. да је кровна ознака “ТАХI” повезана са 
системом за напајање електричном енергијом 
возила помоћу одговарајућег прикључка који 
омогућује да се осветљавајући део кровне ознаке 
аутоматски пали, односно гаси преко таксиметра.

У случају када се врши први преглед, не 
утврђује се испуњеност услова из тачке 9. и 10. и 
18. овог члана.

Члан 12.
Након завршеног визуелног прегледа обавља 

се функционални преглед возила. Функционалним 
прегледом врши се провера исправности рада 
следећих уређаја и опреме:

1. светлосно-сигналних делова и уређаја на 
возилу (сијалице, фарови, мигавци, кровна ознака 
и слично);

2. помоћних уређаја на возилу (брисачи 
ветробранских стакала, брисачи фарова ако 
постоје, вентилација возила, електричне команде за 
отварање прозора, подешавање наслона седишта, 
померање седишта и слично);

3. таксиметра, који мора бити исправан, 
баждарен на важећу тарифу, пломбиран и постављен 
тако да износ који се откуцава буде видљив и да 
се његовим укључењем светло на кровној ознаци 

“ТАХI” искључује;
4. унутрашњег осветљења које осветљава 

простор за путнике;
5. врата возила која се са спољне и унутрашње 

стране отварају без помоћи возача и да се прозори 
правилно отварају и затварају.

У случају првог прегледа не проверава се 
испуњеност услова из става 2. тачка 3. овог члана.

Ако Комисија у поступку визуелног и 
функционалног прегледа возила утврди да возило 
не испуњава услове прописане одредбама чланова 
11. и 12. овог правилника, обуставиће поступак 
испитивања погодности возила, сачиниће записник 
са примедбама и одредиће рок од 15 дана за 
отклањање уочених недостатака.

Члан13.
Након спроведеног поступка испитивања 

погодности возила за обављање ауто-такси 
превоза, Комисија доставља Агенцији Извештај о 
испитивању погодности возила за обављање ауто-
такси превоза.

Члан 14.
Агенција, на основу достављеног извештаја 

Комисије, издаје потврду о погодности возила за 
обављање ауто-такси превоза, са роком важења од 
годину дана, од дана издавања потврде.

Члан 15.
Ако Комисија у поступку испитивања 

погодности возила за обављање ауто-такси 
превоза утврди недостатке на возилу правног 
лица, предузетника, односно физичког лица, 
сачиниће записник са примедбама и одредиће рок 
за отклањање уочених недостатака.

Секретаријат ће одбити захтев за издавање 
одобрења за обављање ауто-такси превоза на 
територији Града, ако правно лице, предузетник, 
односно физичко лице упућено на испитивање 
погодности возила на основу захтева за издавање 
одобрења за обављање ауто-такси превоза, не 
отклони недостатке на возилу утврђене записником 
Комисије у остављеном року.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16.
Ступањем на снагу овог правилника престаје 

да важи Правилник о испитивању погодности 
возила за такси превоз (“Службени лист општине 
Панчево” број 26/06, 20/07 и “Службени лист града 
Панчева” број 6/09).

Члан17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-05-06-35/2012-20 
Панчево,  16.октобар 2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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352.

На основу чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07) 
и чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09 
и 5/12), Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној  17. 09.    2012. године, донело је

П Р А В И Л Н И К 
о условима и начину коришћења службених 

мобилних телефона

Члан 1.
Овим правилником утврћују се услови и начин 

коришћења службених мобилних телефона и 
картица за мобилне телефоне, за службене потребе 
изабраних и постављених лица у органима града 
Панчева.

Члан 2.
Право на доделу и коришћење мобилног 

телефона и картица за службене потребе у органима 
града Панчева имају:

1. Градоначелник
2. Заменик Градоначелника
3. Председник Скупштине
4. Заменик председника Скупштине
5. Секретар Скупштине
6. Заменик секретара Скупштине
7. Чланови Градског већа
8. Секретар Градског већа
9. Заменик секретара Градског већа
10. Начелник Градске управе
11. Заменик начелника Градске управе
12. Помоћник Градоначелника

Члан 3.
Трошкови коришћења мобилних телефона 

и картица, који се плаћају на терет буџета града 
Панчева, утврћују се у месечном износу, са ПДВ-
ом, у висини од:

1. за Градоначелника, заменика Градоначел-
ника, председника Скупштине и начелника Градске 
управе 10.000,00 динара

2. за лица из тачака 4-9, 11. и 12. члана 2. овог 
правилника 2.200,00 динара

Изузетно, дозвољени месечни износ трошкова 
коришћења мобилног телефона може бити 
виши од месечног износа утврђеног у ставу 1. 
тачка 2. овог члана, на основу посебног решења 
Градоначелника.

Изузетно, Градоначелник може одобрити 
коришћење мобилног телефона и картице 
члановима стручних и других радних тела органа 
града Панчева, која се образују за поједине послове 
из њихове надлежности, у висини утврђеној у ставу 
1. тачка 2. овог члана.

Члан 4.
Висина трошкова коришћења мобилних 

телефона и картица прати се месечно, о чему ће се 

старати Секретаријат за финансије, у сарадњи са 
Одељењем за информатику Службе за заједничке 
послове.

Сваки корисник мобилног телефона, односно 
картице, у случају прекорачења износа наведеног 
у члану 3. овог правилника, сам сноси трошкове 
коришћења мобилног телефона који су изнад 
одобреног износа.

Члан 5.

Сваки корисник мобилног телефона дужан је 
да приликом добијања картице за мобилни телефон 
потпише изјаву о обустављању дела плате на име 
измирења износа трошкова рачуна за мобилни 
телефон, који је изнад одобреног износа.

Сваки корисник мобилног телефона потписује 
реверс приликом преузимања мобилног телефона.

Образац изјаве и реверса чине саставни део 
овог правилника.

Члан 6.

Евиденцију  о  додељеним   мобилним  
телефонима   и   картицама  води Одељење за 
информатику Службе за заједничке послове.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
БРОЈ:II-05-06-35/2012-13
Панчево, 17. септембар 2012. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋЕ

Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД 
ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ:
Панчево,

И З Ј А В А

Ја......................................  корисник   картице   за   
мобилни телефон број ............................,   сагла-сан 
сам да ми се од плате, одмах након испостављања 
телефонског рачуна обустави износ прекорачења 
одобрених месечних трошкова коришћења 
мобилног телефона.

КОРИСНИК КАРТИЦЕ 
ЗА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД 
ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ:
Панчево,

Р Е В Е Р С бр.________

Ја, _________________________, задужујем 
мобилни телефон марке ________________ 
модел  - са серијским (IМЕI) бројем ____________ 
и изјављујем да ћу у случају престанка 
функције,односно радног односа у органима града 
Панчева, вратити наведени мобилни телефон.

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН      МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
          ЗАДУЖИО                            ИЗДАО
_____________________     ____________________

353.

Градоначелник града Панчева, дана 03.10. 
2012. године, разматрао је Правилник о изменама 
и допунама Правилника о организацији и 
систематизацији послова Јавног комуналног 
предузећа „Хигијена” Панчево, па је на основу 
члана 54. став 1. тачка 4. и члана 99. став 2. Статута 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 8/08, 4/09 и 5/12), донео

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник 

о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији послова 
Јавног комуналног предузећа „Хигијена “ 

Панчево

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
изменама и допунама Правилника о организацији 
и систематизацији послова Јавног комуналног 
предузећа „Хигијена” Панчево број 5056 од 
12.09.2012. године.

II
Саставни део овог решења је Правилник о 

изменама и допунама Правилника о организацији 
и систематизацији послова Јавног комуналног 
предузећа „Хигијена” Панчево број 5056 од 
12.09.2012. године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 11-06-020-6/2012-171
Панчево, 03. октобар 2012. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋЕ

Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

На основу члан 24. став 3. Закона о раду 
(„Сл.гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05) и чланова 
45. и 46. Статута Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена” Панчево (пречишћен текст Статута бр. 
1640 од 06.05.2011.године), ВД директора Јавног 
комуналног предузећа „Хигијена” Панчево донео 
је дана 12. септембра 2012.године

П Р А В И Л Н И К 
о

изменама и допунама правилника о 
организацији и Систематизацији послова ЈКП 

„Хигијена” панчево бр. 5056

Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији 

послова ЈКП „Хигијена” Панчево бр. 4888 од 
30.08.2012.године у прегледу Систематизације 
радних места ЈКП „Хигијена” Панчево врше се 
следеће измене и допуне:

„За радно место под редним бројем 3. у 
колони назив радног места по Систематизацији” 
досадашњи назив радног места Самостални 
референт унутрашње контроле и комуналних 
послова мења се тако да нови назив радног места 
гласи: Самостални референт унутрашње контроле 
и контроле комуналних послова.”

„У Сектору за комуналне послове, РЈ 
„Чишћење” за радно место под редним бројем 31. 
- Шеф Радне јединице, у колони потребна стручна 
спрема бројеви и речи „V/IV било ког смера” 
замењују се бројевима и речима „VII-1/VI било ког 
смера”.”

„У Сектору техничких послова, за радно место 
под бројем 102. - Извршни директор сектора, у 
колони потребна стручна спрема бројеви и речи 
„VII-1/VII машинског смера” замењују се бројевима 
и речима „VII/VI машинског смера”.

„У Сектору техничких послова, после радног 
места под редним бројем 104. додаје се ново 
радно место под редним бројем 104-а. - Референт 
за контролу и праћење експлоатације моторних 
возила и то:
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Ред. 
број

Назив радног ме-
ста по Система-
тизацији

Број 
изврш.

П о т р е б н а 
стручна спрема 
по Системати-
зацији

104-а Референт за кон-
тролу и праћење 
експлоатације 
моторних возила

2 IV/III Технич-
ког или саобра-
ћајног смера

„У Сектору техничких послова после радног 
места под редним бројем 105. - Пословођа 
радионице додаје се ново радно место под редним 
бројем 105-а - Референт експлоатације моторних 
возила и то:
Ред. 
број

Назив радног ме-
ста по Система-
тизациј и

Број 
изврш.

Потребна стру-
чна спрема по 
Систематиза-
цији

105-а Референт 
експло-тације 
моторних возила

1 IV/III Технич-
ког или саобра-
ћајног смера

 
„У Сектору техничких послова после радног 

места под редним бројем 108. -Аутоелектричар 
додаје се ново радно место под редним бројем 
108-а - Аутолимар и то:

Ред. 
број

Назив радног ме-
ста по Система-
тизацији

Број 
изврш.

Потребна стру-
чна спрема по 
Систематиза-
цији

108-а Аутолимар 2 IV/III Машин-
ског смера

Члан 2.
У осталом делу Правилник о организацији и 

систематизацији послова ЈКП „Хигијена” Панчево 
бр. 4888 од 30.08.2012.године остаје непромењен.

Члан 3.
Овај Правилник по добијању сагласности 

градоначелника Града Панчева ступа на снагу 8 
(осмог) дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Панчева”.

ЈКП “ХИГИЈЕНА” 
Панчево
Број 5056
Датум: 12. септембар 2012. године

ВД Директор
Биочанин Јован дипл.ецц, с.р.

354.

На основу члана 24. Закона о раду («Службени 
гласник РС» број 24/05, 61/05 и 54/09) и чланова 
54. и 99. став 2. Статута града Панчева («Службени 

лист града Панчева» број 8/08, 4/09 и 5/12), 
Градоначелник града Панчева, дана 11. 09.2012. 
године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник 

о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији

радних места у Јавном радиодифузном 
предузећу Регионална радиотелевизијска 

станица «Радиотелевизија
Панчево» Панчево

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник 

о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији радних места 
у Јавном радиодифузном предузећу Регионална 
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево, који је донела директор 
Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево, дана 31.08.2012. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-6/2012-120
Панчево, 11.септембар 2012.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

На основу члана 36. Статута Јавног 
радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица »Радиотелевизија 
Панчево« Панчево и члана 14. Правилника о 
организацији и систематизацији радних места 
у Јавном радиодифузном предузећу Регионална 
радиотелевизијска станица »Радиотелевизија 
Панчево« Панчево од 21.10. 2011. године, директор 
Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица »Радиотелевизија 
Панчево« Панчево, дана 31.08.2012. године, донела 
је

П Р А В И Л Н И К
 о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији
радних места у Јавном радиодифузном 

предузећу Регионална радиотелевизијска 
станица «Радиотелевизија

Панчево» Панчево

Члан 1.
У Правилнику о организацији и сиетематизацији 

радних места у Јавном радиодифузном предузећу 
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Регионална радиотелевизијска станица »Радио-
телевизија Панчево« Панчево од 21.10.2011. 
године, у члану 8. после тачке

36. додају се нове тачке 37,38. и 39. које гласе:
“37. Музички уредник Радија 1
38. Водитељ програма Радија 1
39. Монтажер продукције Радија I”. 
Тачке 37,38. и 39. постају тачке 40,41. и 42.
У тачки 37. која постаје тачка 40. број ”2” 

замењује се бројем” 1 
У тачки 39. која постаје тачка 42. број “4” 

замењује се бројем “2”.

Члан 2.
У члану 9. после тачке 36. додају се нове тачке 

37. 38. и 39. које гласе: 
37. МУЗИЧКИ УРЕДНИК РАДИЈА
37.1   Уређује музички програм у Радио 

Панчеву; са главним и одговорним уредником 
Радија осмишљава концепт музичког дела програма 
и емисије; води и уређује музичке емисије у Радио 
Панчеву; координира рад тонских   техничара, музи-
чких сарадника и спољних музичких сарадника; 
води фонотеку Радио Панчева и брине о набавци 
музичког материјала; припрема музичке . пакете 
за поједине делове програма Радио Панчева; у 
договору са главним и   одговорним уредником 
Радија прати актуелне догађаје на музичкој сцени и 
предлаже пројекте издавачке продукције; извршава 
и друге послове по налогу главног и одговорног 
уредника Радија

37.2 VII-1, VI-1 или IV степен стручне спреме.
37.3 Способност рада пред микрофоном; 

најмање 2 године искуства у области радиодифу-
зије и опште познавање музике и дискографије.

37.4 Број извршилаца - 1
38. ВОДИТЕЉ ПРОГРАМА РАДИЈА
38.1 Води програм по налогу главног 

и одговорног уредника Радија; по потреби чита 
вести, снима рекламе и ради најаве сопственог 
програма; обавља и друге послове по налогу 
главног и одговорног уредника Радија и директора

38.2 IV степен стручне спреме
38.3 Способност рада пред микрофоном; 

најмање 2 године радног искуства на пословима 
радиодифузије; широко познавање опште културе; 
опште познавање дискографије

38.4 Број извршилаца - 1
39. МОНТАЖЕР ПРОДУКЦИЈЕ РАДИЈА
39.1 Одговоран је за израду шпица, џинглова, 

реклама, рекламних блокова и прилагођавање 
емисија продукционих кућа нашем систему 
емитовања; одговоран је за контролу правовременог 
емитовања рекламних блокова, као и контролу 
садржаја добијених рекламних блокова по 
диспозицијама маркетинга; обравља и друге 
послове по налогу шефа технике Радија, маркетинг 
сарадника, главног и одговорног уредника Радија и 
директора

39.2 IV степен стручне спреме
39.3 Најмање 1 годииа радног искуства 

иа пословима у радиодифузији; способост рада на 
наменским софтверским програмима; познавање 
савремених музичких трендова

39.4   Број извршилаца- 1
Тачке 37, 38. и 39. постају тачке 40, 41, и 42.
У тачки 37. која постаје тачка 40. код подтачке 

37.4 број ”2” замењује се бројем’4.
У тачки 39. која постаје тачка 40. код подтачке 

39.4 број”4”замењује се бројем”2”.

Члан 3.
Овај правилник, након добијања сагласности.

од стране Градоначелника . града Панчева, ступа 
на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу града Панчева’’,

ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Регионална радиотелевизијска станица
ПАНЧЕВО
Број 310812-2
Датум: 31. септембар 2012. године

ДИРЕКТОР 
Светлана Ђедовић, с.р.

355.

На основу члана 24. Закона о раду («Службени 
гласник РС» број 24/05, 61/05 и 54/09) и чланова 
54. и 99. став 2. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08, 4/09 и 5/12), 
Градоначелник града Панчева, дана 27.09.   2012. 
године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о 

изменама Правилника о систематизацији 
радних места

1
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

изменама Правилника о систематизацији радних 
места, који је донела в.д. директора Дома омладине 
Панчево, дана 21.09.2012. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-6/2012-159
Панчево,  27.септембар 2012. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

На основу члана 24. Закона о раду („Службени 
гласник РС” бр. 24/05, 61/06 и 54/09) и члана 29. 
Статута Дома омладине Панчево од 09.06.2011. 
године, вршилац дужности директора Дома 
омладине Панчево, дана 21.09.2012. године, донео 
је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА

Члан 1.
У Правилнику о систематизацији радних места 

(„Службени лист града Панчева” број 10/08, 18/10 
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и 28/11), у члану 4. тачка 10. мења се и гласи:
„ 10. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА       . ВСС, ВШ     

1”.

Члан 2.
У члану 5. у тачки 10. код услова, алинеја 1. 

мења се и гласи: „- ВСС, ВШ, економске струке”.

Члан 3.
Овај правилник, по добијању сагласности 

од стране Градоначелника града Панчева, ступа 
на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Панчева”.

ДОМ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО
ПАНЧЕВО
Број 496
Датум: 21. септембар 2012. године

ВД ДИРЕКТОР-а
Данамарија Сердар, с.р.

356.

На основу чланова 58. став 3. и 66. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
број 129/07), чланова 54. став 1. тачка 7, 72. став 
2. и 99. став 2. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12) и 
члана 26. тачка 3. Одлуке о Градској управи града 
Панчева - пречишћен текст („Службени лист града 
Панчева” број 19/10, 2/11 и 4/11), Градоначелник 
града Панчева, дана    11.09.    2012. године, донео 
је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу помоћника Градоначелника 

града Панчева

I
ЉИЉАНА КОНЕВСКИ, дипломирани 

аналитичар заштите животне средине-мастер, 
поставља се за помоћника Градоначелника града 
Панчева у области заштите животне средине, почев 
од 11.09.2012. године.

II
Ово решење објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-6/2012-121 
Панчево, 11.09.2012. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

357.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 20.09. 2012. године, разматрало је Предлог 
решења о измени и допуни Решења о образовању 
Радне групе за решавање питања нешкодљивог 
уклањања анималног отпада, па је на основу 
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС” бр. 129/07) и чланова 59. и 99. 
став 3. Статута града Панчева (“Сл. лист града 
Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Решења о образовању Радне 

групе за решавање питања нешкодљивог 
уклањања анималног отпада

I
У Решењу о образовању Радне групе за 

решавање питања нешкодљивог уклањања 
анималног отпада („Сл. лист града Панчева” бр. 
18/09, 3/10 и 7/10), тачка I мења се и гласи:

“Образује се Радна група за решавање питања 
нешкодљивог уклањања анималног отпада (у 
даљем тексту: Радна група), у следећем саставу:

1. Владимир Деља, члан Градског већа 
града Панчева задужен за подручје екологије, 
координатор;

2. Горан Пандуров, члан Градског већа града 
Панчева задужен за подручје пољопривреде, члан;

3. Милица Косара, шеф службе Зоохигијене 
ЈКП “Хигијена” Панчево, члан;

4. Јасмина Панарин Петровић, секретар 
Секретаријата за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове, члан;

5. Љубица Пантелић, Управа за ветерину, 
Јужнобанатски УО Панчево -ветеринарски 
инспектор, члан;

6. Светлана Дракулић-Стефановић, Секрета-
ријат за заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и стамбено-комуналне послове, члан;

7. Биљана Миладиновић, Секретаријат за 
заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске 
и стамбено-комуналне послове, члан;

8. Биљана Ђордан, Секретаријат за заштиту 
животне средине,    урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове, члан;

9. Бела Каић, ЈП “Дирекција за изградњу и 
уређење града Панчева” Панчево, члан.”

II
У тачки II после алинеје 5 додаје се алинеја 6 

која гласи:
“- да утврди количине и врсте анималног отпада 

који се генерише на територији града Панчева, 
изврши анализу динамике преузимања анималног 
отпада од генератора ове врсте отпада, са јавних 
површина града и насељених места као и од стране 
предузећа за прераду наведене врсте отпада са 
којим ЈКП “Хигијена” Панчево има закључен 
уговор, ради утврђивања   потребе   проширивања   
капацитета   постојећег   објекта   за   привремено 
складиштење анималног отпада и изради предлог 
плана за решавање проблема анималног отпада 
у складу са Решењем ветеринарског инспектора 
Министарства пољопривреде, трговине, шумарства 
и водопривреде, број 273-323-01989/2012-05 
од 31.07.2012. године, у року од 30 дана од дана 
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достављања овог решења.”

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:11-05-06-35/2012-14
Панчево, 20. септембар  2012. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋЕ

Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

358.

На основу члана 98. став 19. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС број 72/09 и 52/11 ), члана 34. став 6. 
Закона о предшколском васпитању и образовању 
(“Службени гласник РС” број 18/10 ) и чланова 7.и 
8. Правилника о додатној образовној, здравственој 
и социјалној подршци детету и ученику (“Службени 
гласник РС” број 63/10 ), начелник Градске управе 
града Панчева, на основу члана 32. Одлуке о 
градској управи града Панчева (“Службени лист 
града Панчева” број 19/10 - пречишћен текст, 2/11-
исправка и 4/11 ), дана 14.09. 2012. године, донео 
је

РЕШЕЊЕ 
о измени Решења о именовању интерресорне 

комисије града Панчева

I
У Решењу о именовању Интерресорне комисије 

града Панчева (у даљем тексту: Комисија), број 
Ш-09 /2010 од 04.10.2010, 07. и 08.06.2011. године 
( “Службени лист града Панчева^број 2/12 ), као 
и.од 05. и 06. 09.2012. године тачка VIII мења се и 
гласи:

“Координатор Комисије је Иванка Момчиловић, 
запослена у Градској управи града Панчева.”.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
БРОЈ: Ш-09 /2012
Панчево, 14.09.2012. године

НАЧЕЛНИК
Милорад Милићевић, с.р.

359.

На основу члана 98. став 19. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” број 72/09 и 52/11), члана 34. став 6. 
Закона о предшколском васпитању и образовању 
(“Службени гласник РС” број 18/10 ) и чланова 7.и 
8. Правилника о додатној образовној, здравственој 
и социјалној подршци детету и ученику (“Службени 
гласник РС” број 63/10 ), начелник Градске управе 
града Панчева, на основу члана 32. Одлуке о 
градској управи града Панчева (‘’ Службени лист 
града Панчева’’ број 19/10- пречишћен текст, 2/11-
исправка и 4/11), дана 03.10. 2012. године, донео 
је

Р Е Ш Е Њ Е 
о изменама Решења о именовању Интерресорне 

комисије града Панчева

I
У Решењу о именовању Интерресорне комисије 

града Панчева (у даљем тексту: Комисија), број 
Ш-09/2010 од 04.10.2010, 08.06.2011. и 14. 09.2012. 
године ( “Службени лист града Панчева” број 2/12 
и 31/12 ) тачка II подтачка 1. мења се и гласи:

“ 1. др Марија Деановић, педијатар, запослена 
у Дому здравља Панчево”. Подтачка 3. мења се и 
гласи:

“3. Анита Попесков, дипл. социјални радник 
/ дипл.правник мастер, запослена у Центру за 
социјални рад ”Солидарност” Панчево”.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 
БРОЈ: Ш-09 /2012 
Панчево, 03.10.2012. године

НАЧЕЛНИК
Милорад Милићевић, с.р.

360.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08,4/09 и 
5/12) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежних 
органа града Панчева за давање сагласности на 
цене («Службени лист града Панчева» број 27/09), 
Градоначелник града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број: II-05-06-35/2012-13 од 
17.09.2012. године), дана 20. септембра 2012. 
године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку, број 14/2012 

од 07.09.2012. године, о исправци Одлуке о 
повећању цена воде и цена погребних услуга, 

број 3-1/2012 од 30.01.2012. године
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Глогон>» 
Глогоњ, број 14/2012 од 07.09.2012. године, о 
исправци Одлуке о повећању цена воде и цена 
погребних услуга, број 3-1/2012 од 30.01.2012. 
године.

II
Јавно комунално предузеће «Глогоњ» 

Глогоњ објавиће одлуку из тачке I овог решења у 
«Сдужбеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, а 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:  II-06-020-6/2012-139
Панчево, 20.09.2012. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

 На седници Управног одбора ЈКПТлогоњ” 
Глогоњ од 07.септембра 2012 године донета је 
следећа:

О Д Л У К А 
о исправци одлуке број: 3-1/2012 од 30.01.2012 

године

У одлуци број: 3-1/2012 од 30.01.2012. године 
врши се следећа исправка:

У тачки 1. алинеја 1., иза 1.5,90 дин додаје се 
/мЗ, тако да сада гласи : 15,90 днн/м3 У тачки I. 
алинеја 2., иза 23,50 дин додаје се /м3 , тако да сада 
гласи : 23,50 дин/м3

У тачки 2. алинеја 2., 10/м3 замењује се са 15 
м/3, тако да сада гласи : преко 15 м3

У тачки 3. алинеја 1., после износа 2.680,00 
додаје се израз „ дин”, тако да сада гласи: 2.680,00 
дин.

У тачки 3. алинеја 2., после износа 1617,00 
додаје се израз „ дин,, , тако да сада гласи: 1.617,00 
дин. 

 
У тачки 3. алинеја 3., после износа 399,00 

додаје се израз „ дин „ тако да сада гласи: 399,00 
дин.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ГЛОГОЊ” ГЛОГОЊ 
Управни одбор 
Број: 14/2012
Глогоњ, 07.09.2012 године

ПРЕДСЕДНИК УО
Оливер Петковић, с.р.

361.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 
02. 1 0. 2012. године, разматрало је Предлог решења 
о давању сагласности на Одлуку о измени Плана 
постављања пијачних објеката на Зеленој пијаци у 
Панчеву, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 
129/07), чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12) 
и члана 7. став 2. Одлуке о пијацама („Службени лист 
града Панчева” број 26/11 -пречишћен текст), донело 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о измени Плана 

постављања пијачних објеката
на Зеленој пијаци у Панчеву

I
Градско веће града Панчева даје сагласност на 

Одлуку о измени Плана постављања пијачних објеката 
на Зеленој пијаци у Панчеву, коју је донео Управни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Зеленило” Панчево на 
седници одржаној 13.09.2012. године број: 92-1560/3.

II
Ово решење објавити заједно са Одлуком о измени 

Плана постављања пијачних објеката на Зеленој пијаци 
у Панчеву, у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:  II-05-06-35/2012-15 
Панчево,  02. октобар 2012. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋЕ

Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

На основу члана 36. Статута Јавног комуналног 
предузећа „Зеленило” Панчево, Управни одбор 
Предузећа на 3. седници одржаној дана 13.09.2012.
године, једногласно је донео следећу:

О Д Л У К У
о измени Плана постављања пијачних објеката на 

Зеленој пијаци у Панчеву

Усваја се предложена измена Плана постављања 
пијачних објеката на Зеленој пијаци у Панчеву .

Скица Плана постављања пијачних објеката на 
Зеленој пијаци чини саставни део ове Одлуке.

Одлуку доставити Градоначелнику Града Панчева 
и Градском већу Града Панчева ради добијања 
сагласности..

Након добијања сагласности План постављања 
пијачних објеката на Зеленој пијаци истаћи на Огласним 
таблама Предузећа и Зелене пијаце у Панчеву.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“З Е Л Е Н И Л О” П А Н Ч Е В О 
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 92-1560/3
Панчево, 13. септембар 2012. године.

ПРЕДСЕДНИК УО
Мирослав Гогић, с.р.
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362.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник 
Републике Србије” број 135/04 и 88/10), члана 14. 
став 9. и члана 34. став 1. Одлуке о градској управи 
града Панчева-пречишћен текст („Службени лист 
града Панчево број 19/10. 02/11-исправка, 04/11), а 
у складу са Закључком о одређивању надлежности 
за доношење Одлуке о изради стратешке процене, 
Скупштине града Панчево број 1-01-06-52/2005 
од 20.07.2005.године, Секретаријат за заштиту 
животне средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове Градске управе града 
Панчева, дана 27. септембар 2012. године, донео 
је

ОДЛУКУ
о неприступању изради Стратешке процене 

утицаја Плана генералне регулације - целина 
4А - Караула са јабучким путем и - целина 

4Б - Скробара у насељеном месту Панчево на 
животну средину

Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене 

утицаја Плана генералне регулације - целина 4А 
-Караула са јабучким путем и - целина 4Б - Скробара 
у насељеном месту Панчево на животну средину (у 
даљем тексту: Стратешка процена).

Члан 2.
Циљ доношења Плана генералне регулације - 

целина 4А - Караула са Јабучким путем и -целина 
4Б - Скробара у насељеном месту Панчево (у 
даљем тексту: План) је усклађивање постојеће 
урбанистичко - планске документације са одредбама 
Закона о планирању и изградњи („Службени гасник 
РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 -УС и 24/11) 
на целом грађевинском подручју насељеног места 
Панчево, које је подељено на 11 просторних целина 
предвиђених за даљу разраду кроз израду планова 
генералне регулације.

Члан 3.
Граница Плана је дефинисана Одлуком о 

изради Планова генералне регулације у складу 
са Законом о планирању и изградњи на целом 
грађевинском подучју насељеног места Панчево 
(„Службени лист града Панчева” број 25/09) и 
Концептом Плана генералне регулације - целина 
4А -Караула са Јабучким путем и - целина 4Б - 
Скробара у насељеном месту Панчево.

Површина Плана генералне регулације - 
целина 4А - износи 296 ха 80 ар и 54 м2, а површина 
обухвата Плана генералне регулације - целина 4Б - 
износи 138 ха 18 ар и 89 м2.

Члан 4.
Разлози за неприступање изради Стратешке 

процене дефинисани су на основу територијалног 
обухвата и могућих утицаја Плана на животну 
средину, на следећи начин:

• План се налази у обухвату Генералног 
урбанистичког плана Панчева („Службени лист 
града Панчева” број 23/12), чији је саставни део 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, који чини основни документ у коме 
су вредновани и процењени могући значајнији 
утицаји на животну средину до којих може доћи 
имплементацијом плана

• Стратешком проценом утицаја Генералног 
урбанистичког плана Панчева на животну средину 
извршена је евалуација карактеристика и значаја 
утицаја планских решења на животну средину, као 
и процена утицаја планских решења на животну 
средину и елементе одрживог развоја у погледу:

-величине утицаја
-просторних размера планских решења и 

-вероватноће утицаја
• Према Смерницама за израду стратешке 

процене на нижим хијерархијским нивоима 
Извештајем о стартешкој процени Генералног 
урбанистичког плана Панчева на животну средину 
није предвиђена израда старешке процене утицаја 
за План генералне регулације -целина 4А - Караула 
са Јабучким путем и - целина 4Б - Скробара у 
насељеном месту Панчево

• Имајући увиду да је Стратешком проценом 
утицаја Генералног урбанистичког плана Панчева 
на животну средину оцењен могући утицај на 
окружење планираних решења према намени 
површина и величини обухвата одређених зона и 
дат предлог мера за смањење негативних утицаја на 
животну средину, то би израда још једног сличног 
извештаја била нерационална.

Члан 5.
Разматрани су следећи критеријуми за 

одређивање могућих карактеристика значајних 
утицаја Плана на животну средину, сходно члану 
6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину:

- значај Плана за заштиту животне средине и 
одрживи развој;

- проблеми заштите животне средине Плана и 
могућност утицаја Плана на ваздух,

- воде, земљиште, микро, биљни и животињски 
свет, станишта и биодиверзитет;

- утицај Плана на становништво и здравље 
житеља Панчева;

- карактеристике  утицаја  Плана  на  животну  
средину,   нарочито  у  смислу

- вероватноће,   интензитета,  сложености,  
трајања,   учесталости,   понављања,

- просторне димензије, појаве ризика по људско 
здравље и средину, деловања на

- области од природне, културне и друге 
важности и деловања на угрожене области и др.

У вези са наведеним критеријумима 
констатовано је да реализацијом предложених 
решења неће доћи до значајнијих негативних 
утицаја на животну средину. Анализа утицаја 
појединих планских решења на животну средину 
разматаће се у оквиру процене утицаја објеката, 
односно пројеката на животну средину у складу 
са Законом о процени утицаја на животну средину 
(“Службени гласник РС” број 135/04 и 36/09).

Нису разматрани критеријуми за одређивање 
могућих карактеристичних значајнијих утицаја 
Плана прекогранична природа утицаја и 
кумулативна и синергијска природа утицаја, јер се 
сматра да их неће бити.

Члан 6.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради 

Планова генералне регулације у складу са Законом 
о планирању и изградњи на целом грађевинском 
подучју насељеног места Панчево („Службени 
лист града Панчева” број 25/09).
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Члан 7
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОДНЕ 
СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ 
И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

СЕКРЕТАР
Јасмина Панарим-Петровић 

дипл.инж.грађ. с.р.

363.

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева на основу члана 8. Одлуке о јавном 
градском превозу путника на територији града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
16/11) и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
РС” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Уводе се додатни поласци у време јутарњег 
и поподневног вршног оптерећења на линији број 
6 Центар - Стрелиште - Војловица - Рафинерија 

РЕД ВОЖЊЕ

Линија број 6    Центар - Стрелиште - Војловица
СМЕР А

САТ
РАДНИ ДАН СУБОТА НЕДЕЉА И ПРАЗНИК

МИНУТ МИНУТ МИНУТ
4, 45
5, 00 15 30 45 00 25 00 25
6, 00 15 30 45 30 30
7, 00 15 30 45 30 30
8, 00 30 00 30 30
9, 00 30 00 30 30
10, 00 30 00 30 30
И, 00 30 00 30 30
12, 00 30 45 00 30 30
13, 00 15 30 45 00 30 30
14, 05 15 30 45 30 30
15, 05 15 30 45 30 30
16, 00 30 30 30
17, 00 15 30 45 30 30
18, 00 30 30 30
19, 00 30 30 30
20, 00 30 30 30
21, 00 30 20 20
22, 00 30 30 30

   

нафте Панчево. Ред вожње биће као у прилогу 1.
II Одређује се скраћење трасе на линији број 

14 Котеж 2 - Центар - Рафинерија - Омољица до 
стајалишта Старчево окретница. Мења се ред 
вожње на линији број 14 биће као у прилогу 2.

III Одређује се измена трасе кроз насељено 
место Омољица на линији број 27 Панчево АС 
-Иваново. Возила ће се кретати улицама: Патријарха 
Арсенија Чарнојевића, Максима Горког, Цара 
Душана, Краља Петра I и даље старом трасом. 
Поласци из Панчева на поменутој линији у: 8:10, 
9:10, 11:10и 12:10померају се на 8:40,9:40, 11:40 и 
12:40са повратком из Иванова у 9:30,10:30, 12:30 
и 13:30. Уводе се нови поласци на линији број 27 
Панчево АС - Иваново у 7:40 и 10,40 из Панчева, 
са повратком из Иваново у 8,30 односно 11,30.

IV Ово решење ступа на снагу 03. септембра 
2012. године и објавиће се у „Службеном листу 
града Панчева”.

Прилог:
- Ред вожње на линији број 6
- Ред вожње на линији број 14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-2/2012-4
Панчево, 30. август 2012. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
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СМЕР Б
САТ РАДНИ ДАН СУБОТА НЕДЕЉА И ПРАЗНИК

МИНУТ МИНУТ МИНУТ
5, 00 30 45 20 20
6, 05 15 30 45 05 05
7, 05 15 30 45 00 30 00
8, 00 15 30 00 30 00
9, 00 30 00 30 00
10, 00 30 00 30 00
П, 00 30 00 30 00
12, 00 30 45 00 30 00
13, 00 15 30 45 00 30 00
14, 05 15 35 45 05 05
15, 05 15 35 45 05 05
16, 05 15 30 00 00
17, 00 30 00 00
18, 00 30 00 00
19, 00 30 00 00
20, 00 30 00 00
21, 00 30 00 00
22, 05 30 50 05 50 05 50
23,
00,

Примедба:
- Полазак у 22,50 из Рафинерије (смер Б) саобраћа до Аутобуске станице. 
- Поласци из Центра (смер А) у 5,30; 6,30; 13,30; 14,30 и 21,30 саобраћају преко Тесле.
-  Поласци из Рафинерије (смер Б) у 6,05; 7,05; 14,05; 15,05 и 22,05 саобраћају преко Тесле.
-  Полазак из Војловице (смер Б) у 22,50 саобраћа до Аутобуске станице 
- Поласци из Центра (смер А) од 5,00 до 7,30 и од 13,00 до 16,00 саобраћају до РНП
-  Поласци из смера Б од 5,30 до 8,00 и од 13,30 до 16,30 саобраћају од РНП

ИЗМЕНУ РЕДА ВОЖЊЕ ВРШИ АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ, У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА ЈАВНОГ 
ПРЕВОЗА ПУТНИКА.

РЕД ВОЖЊЕ
Линија број 14 Котеж II - Центар - Старчево

СМЕР А
САТ РАДНИ ДАН СУБОТА НЕДЕЉА И ПРАЗНИК

МИНУТ МИНУТ МИНУТ
4,
5, 00 20 40 00 30 00 30
6, 00 20 40 30 30
7, 00 20 40 30 30
8, 00 20 40 00 30 30
9, 00 20 40 00 30 30
10, 00 20 40 00 30 30
11, 00 20 40 00 30 30
12, 00 20 40 00 30 30
13, 00 20 40 00 30 00 30
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14, 00 20 40 00 30 30
15, 00 20 40 30 30
16, 00 20 40 30 30
17, 00 20 40 30 30
18, 00 20 40 30 30
19, 00 20 40 30 30
20, 00 20 40 30 30
21, 00 20 40 00 30 00 30
22, 00 20 40 30 30
23 00

        

СМЕР Б
САТ РАДНИ ДАН СУБОТА НЕДЕЉА И ПРАЗНИК

МИНУТ МИНУТ МИНУТ
4,
5, 00 20 40
6, 00 20 40 00 00
7, 00 20 40 00 00
8, 00 20 40 00 30 00
9, 00 20 40 00 30 00
10, 00 20 40 00 30 00
П, 00 20 40 00 30 00
12, 00 20 40 00 30 00
13, 00 20 40 00 30 00
14, 00 20 40 00 30 00
15, 00 20 40 00 00
16, 00 20 40 00 00
17, 00 20 40 00 00
18, 00 20 40 00 00
19, 00 20 40 00 00
20, 00 20 40 00 00
21, 00 20 40 00 00
22, 00 20 40 00 00
23

       
Примедба:

- Поласци радним даном са Котежа II (смер А) у 22,40 и 23,00 саобраћају до Аутобуске станице. 
- Полазак са из Старчева у 22,40 и 23,00 (смер Б) у 22,40 саобраћа до Аутобуске станице 
- Поласци суботом са Котажа II (смер А) у 5,00 и 21,00 саобраћају до РНП
- Поласци недељом са Котажа II (смер А) у 5,00, 13,00 и 21,00 саобраћају до РНП

ИЗМЕНУ РЕДА ВОЖЊЕ ВРШИ АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ, У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА ЈАВНОГ 
ПРЕВОЗА ПУТНИКА.
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364.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС” број 41/2009, 53/10 и 
101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 19/10 
- пречишћен текст, 2/11 - исправка и 4/11), чланова 
113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ” број 
33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” број 30/10), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се укањање успоривача брзине 
(лежећих полицајца) и вертикалне саобраћајне 
сигнализације, која је била постављена за 
обележавање поменутих успоривача безине, у 
насељеном месту Панчево у улици Синђелићевој у 
зони раскрснице са улицом Моше Пијаде.

Одређује се постављање успоривача брзине 
(лежећих полицајаца) у насељеном месту Панчево 
и то у:

- улици Браће Јовановића код кућног броја 
11 и

- улици Светозара Милетића код кућног 
броја 12.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:

- изврши техничку регулацију саобраћаја 
из става 1. диспозитива овог решења уклањањем 
успоривача брзине, вертикалне сигнализације;

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става 2. диспозитива овог решења постављањем 
успоривача брзине, вертикалне сигнализације 
и обележавањем хоризонталне сигнализације у 
складу са Законом о безбедности саобраћаја;

- уклоњењу вертикалну сигнализацију 
избрше из Катастара саобраћајне сигнализације;

- да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 24.10.2012. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
 ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2012-19
Панчево: 24. август 2012. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

365.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 52. 
став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији 
града Панчева („Службени лист града Панчева” број 
16/11 и 27/11), члана 20. Одлуке о Градској управи 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - исправка и 4/11) 

и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” 
број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ
о изградњи пешачких стаза до обележених и 

означених пешачких прелаза

I. Одређује се изградња пешачких стаза до 
обележених и означених пешачких прелаза и то:

- у улици Новосељански пут код кућног 
броја 44 у Панчеву и

- у улици Маршала Тита у Скробари, између 
аутобуских стајалишта.

II. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да изгради 
приступне стазе које су неопходне за повезивање 
пешачког прелаза са постојећим пешачким 
стазама.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2012-22
ПАНЧЕВО 26.09.2012. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

366.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС” број 41/2009, 53/10 и 
101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
19/10 - пречишчен текст, 2/11 - исправка и 4/11), 
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” 
број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се уклањање једног успоривача 
брзине који се налази у насељеном месту Панчево у 
улици Козарачкој (лежећег полицајца који се налази 
ближе улици Сремској) и вертикалне саобраћајне 
сигнализације, која је постављена за обележавање 
поменутог успоривача безине.

Одређује се постављање успоривача брзине 
(лежећих полицајаца) у насељеном месту 
Панчево и то у улици Козарачкој на 100 метара 
од раскрснице са улицом Опленачком, гледано од 
улице Новосељански пут.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:

- изврши техничку регулацију саобраћаја 
из става 1. диспозитива овог решења уклањањем 
успоривача брзине и вертикалне сигнализације;

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става 2. диспозитива овог решења постављањем 
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успоривача брзине, вертикалне сигнализације 
и обележавањем хоризонталне сигнализације у 
складу са Законом о безбедности саобраћаја;

- уклоњену вертикалну сигнализацију 
избирше из Катастара саобраћајне сигнализације;

- да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решењаје 18.11.2012. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2012-20
ПАНЧЕВО 18.09.2012. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

367.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС” број 41/2009, 53/10 и 
101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 
19/10 - пречишћен текст), чланова 113, 192. и 196. 
ЗУП-а („Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и 
„Службени гласник РС” број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ

Одређује се забрана заустављања и паркирања 
моторних возила у улици Исидора Секулић у 
насељеном месту Панчево.

Одређује се постављање саобраћајног знака 
II-34 „забрањено заустављање и паркирање” у 
насељеном месту Панчево и то:

- у улици Немањина на колском улазу у 
двориште Историјског архива са стране продајног 
објекта „Махi”

- у улици Лава Толстоја на колском улазу у 
Основну школу „Ђура Јакшић”.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става 1. и 2. диспозитива овог решења постављањем 
саобраћајне сигнализације

- да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 19.11.2012. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2012-21
ПАНЧЕВО 19.09.2012. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

368.

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева (у даљем тексту: Агенција), на основу 
чланова 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Службени лист РС” број 41/09, 
53/10 и 101/11), члана 7. и 20. Одлуке о уређењу 
мирујућег саобраћаја на територији града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 9/10, 27/11 и 
5/12) и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
РС” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о одређивању паркинг простора

I. Одређује се обележавање паркинг простора 
немењеног за паркирање путничких моторних 
возила у улици Кнеза Михајла Обреновића код 
кућних бројева 63 и 65 у насељеном месту Панчеву. 
Паркинг обележити за подужно паркирање са обе 
стране улице.

II. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става I. диспозитива овог решења обележавањем 
хоризонталне сигнализације и постављањем 
прописане вертикалне саобраћајне сигнализације у 
складу са правилником о постављању саобраћајне 
сигнализације;

- да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 09.11.2012. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХП-17-344-1/2012-27
ПАНЧЕВО 09.10.2012. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

369.

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева (у даљем тексту: Агенција), на основу 
чланова 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Службени лист РС” број 41/09, 53/10 
и 101/11), чланова 8. став 1. и 15. став 2. Одлуке 
о јавном градском линијском превозу путника 
(„Службени лист града Панчева” број 16/11 и 5/12) 
и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” 
број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 
Одређује се аутобуско стајалиште јавног 

градског линијског превоза путника на коловозу 
у улици ЈНА у насељеном месту Јабука у зони 
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кућних бројева 24 и 37 уз услове да:
- дужина стајалишног фронта буде 18.00 

метара
- ширина стајалишног платоа не буде мања 

од 1.60 метара.
Налаже се ЈКП „Вод-ком” Јабука да за 

спровођење режима саобраћаја из става 1. овог 
решења изради саобраћајни пројекат, односно 
обезбеди његову израду и на путу постави 
саобраћајну сигнализацију према пројекту.

Сагласност да је пројекат из претходног става 
израђен у складу са утврђеним режимом саобраћаја 
из става 1. овог решења даје Агенција.

Налаже се Јавном комуналном предузећу за 
превоз путника„Аутотранспорт Панчево” Панчево 
да након постављања саобраћајне сигнализације 
из става 2. овог решења, стајалиште означи 
стајалишном ознаком на прописан начин.

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

Рок за извршење овог решења је 30 дана од 
дана његовог доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2012-26
ПАНЧЕВО 04.10. 2012. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

370.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 52. 
став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији 
града Панчева („Службени лист града Панчева” број 
16/11 и 27/11), члана 20. Одлуке о Градској управи 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - исправка и 4/11) 
и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” 
број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења број ХП-17-344-1/2012-18 

од 16.08.2012. године

У Решењу Агенције за саобраћај Градске 
управе града Панчева број XII-17-344-1/2012-18 
од 16.08.2012. године у ставу 1. речи: „допунске 
табле IV-8.1” замењују се речима „допунске табле 
IV-8.2”.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2012-25
ПАНЧЕВО 01. 10. 2012. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

371.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 52. 
став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији 
града Панчева („Службени лист града Панчева” број 
16/11 и 27/11), члана 20. Одлуке о Градској управи 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - исправка и 4/11) 
и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” 
број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БРОЈ 
ХII-17-344-1/2012-10 од 03.05.2012. године

У Решењу Агенције за саобраћај Градске 
управе града Панчева број XII-17-344-1/2012-10 
од 03.05.2012. године у ставу 2. речи: „обезбедити 
запрекама (бетонским блоковима)”, замењују 
се речима: „обезбедити комуналном опремом 
(металним стубићима)”.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2012-24
ПАНЧЕВО 01. 10. 2012. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

372.

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева (у даљем тексту: Агенција), на основу 
чланова 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Службени лист РС” број 41/09, 53/10 
и 101/11), чланова 8. став 1. и 15. став 2. Одлуке 
о јавном превозу путника на територији града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
16/11) и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
РС” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 
Одређује се аутобуско стајалиште јавног 

градског линијског превоза путника на коловозу 
општинског пута Панчево - Јабука (до Уредбе 
о категоризацији државних путева („Службени 
гласник РС” број 14/12) пут је носио ознаку Р-124) 
на км 33 + 800 м (у даљем тексту: стајалиште) уз 
услове да
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- стајалиште буде означено у пару, са 
међусобним размаком од 30 метара, тако да 
се гледајући у смеру вожње прво наилази на 
стајалиште са леве стране пута

- дужина стајалишног фронта буде 18.00 
метара

- у зони стајалишта буде обележен пешачки 
прелаз

- брзина кретања у зони стајалишта не буде 
већа од 50 км/сат.

Налаже се ЈП „Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева” Панчево да за спровођење 
режима саобраћаја из става 1. овогрешења изради 
саобраћајни пројекат, односно обезбеди његову 
израду и на путу постави саобраћајну сигнализацију 
према пројекту.

Сагласност да је пројекат из претходног става 
израђен у складу са утврђеним режимом саобраћаја 
из става 1. овог решења даје Агенција.

Налаже се Јавном комуналном предузећу за 
превоз путника„Аутотранспорт Панчево” Панчево 
да након постављања саобраћајне сигнализације 
из става 2. овог решења, стајалиште означи 
стајалишном ознаком на прописан начин.

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

Рок за извршење овог решења је 30 дана од 
дана његовог доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2012-23
ПАНЧЕВО 01. 10. 2012. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

373.

Агенција за саобраћај Градске унраве града 
Панчева (у даљем тексту: Агенција), на основу 
чланова 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Службени лист РС” број 41/09, 
53/10 и 101/11), члана 7. и 20. Одлуке о уређењу 
мирујућег саобраћаја на територији града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 9/10, 27/11 и 
5/12) и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
РС” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању паркинг простора за возила 

инвалидних лица

I. Одређује се обележавање два паркинг места 
намењеног за паркирање путничких моторних 
возила инвалидних лица на јавном паркингу који 

се налази иза зграда у улици Кикиндској број 9 - 
21 у насељеном месту Панчево. Паркинг места 
обележити иза зграде са кућним бројем 15.

II. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става I. диспозитива овог решења обележавањем 
хоризонталне сигнализације и постављањем 
прописане вертикалне саобраћајне сигнализације у 
складу са правилником о постављању саобраћајне 
сигнализације;

- да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решењаје 18.11.2012. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2012-28
ПАНЧЕВО 18.10.2012. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

374.

Агенција за саобраћај Градске управе 
града Панчева (у даљем тексту: Агенција), на 
основу чланова 157. и 158. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени лист РС” број 
41/09, 53/10 и 101/11) и чланова 113, 192. и 196. 
ЗУП-а („Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и 
„Службени гласник РС” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању саобраћајница на којима ће 
се вршити обука за возаче са интетитетом 

саобраћаја

На територији града Панчева обука за возаче 
може се вршити на следећим путевима који су дати 
са интезитетом саобраћаја

1. Државни пут I А реда број 3 - деоница 
Београд - Панчево - Вршац (од преводнице до 
границе са територијом СО Алибунар) - јак 
интезитет

2. Државни пут I Б реда број 22 - деоница 
Београд - Панчево - Ковин (од преводнице до 
границе са СО Ковин) - јак интезитет

3. Државни пут II реда број 111 - Панчево 
- Скробара - граница са СО Ковачица - јак 
интезитет

4. ошптински пут број 1 Панчево - Старчево 
- Омољица - Банатски Брестовац - граница са СО 
Ковин - јак интезитет
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5. општински пут број 3 Омољица - Иваново 
- јак интезитет

6. ошптински пут број 5 Панчево - Долово - 
граница са СО Ковин - јак интезитет

7. општински пут број 6 Скробара - Качарево 
- јак интезитет

8. ошптински пут Панчево - Јабука - Глогоњ - 
граница са СО Опово - јак интезитет.

У насењеним местима обука се може вршити у 
следећим улицама:

Насељено место Панчево:
- Улице са јаким интензитетом саобраћаја 

су улазно - излазни правци у Панчево који се 
пружају кроз град: Јабучки пут, Новосељански 
пут, Баваништански пут, Жарка Зрењанина, 
Спољностарчевачка, Првомајска, Моше Пијаде, 
Димитрија Туцовића, Петра Драпшина, Војводе 
Радомира Путника, Ослобођења, Милоша 
Требињца, Милоша Обреновића, Книћанинова, 
Стевана Шупљикца, Карађорђева, Светог Саве и 
Немањина.

- Улице са средњим интензитетом саобраћаја 
су: Драгослава Бате Михаиловића, Кеј Радоја 
Дакића, Трг Мученика, Цара Душана, Војводе 
Петра Бојовића, Доситејева, Лава Толстоја, 
Милке Марковић, Боре Станковића, 7. јула, 
Максима Горког, др Светислава Касапиновића, др 
Жарка Фогараша, 6. октобра, Цара Лазара, Браће 
Јовановића, Светозара Шемића, Кнеза Михајла 
Обреновића, Боре Станковића, Вељка Петровића, 
Вељка Влаховића, Душана Петровића Шанета, 7. 
јула, Синђелићева, Македонска, Топчидерска и 
Козарачка.

- остале улице слаб интезитет саобраћаја. 

Банатско Ново Село:
- пролазак Државног пута 1А реда број 3 

кроз насељено место (ул. Маршала Тита) - јак 
интензитет

- ул. Теслина - средњи интензитет
- остале улице - слаб интензитет

Качарево:
- пролазак општинског пута кроз насељено 

место (ул. Маршала Тита) - jak интензитет
- пролазак општинског пута за Банатско 

Ново Село (ул. 4. октобара) - jak интензитет
- ул. Народног Фронта — средњи 

интензитет
- остале улице - слаб интензитет

Долово:
- пролазак општинског пута кроз насељено 

место (ул. Краља Петра I и ул. Жарка Зрењанина) - 
јак интензитет

- ул. Фискултурна, ул. Баваништански пут - 
средњи интензитет

- остале улице - слаб интензитет
Старчево:
- пролазак општинског пута кроз насељено 

место (ул. Панчевачки пут и ул. Иве Лоле Рибара) 
- јак интензитет

- ул. ЈНА, ул. Маршала Тита - средњи 
интензитет

- остале улице - слаб интензитет

Омољица:
- пролазак општинког пута Панчево - 

Банатски Брестовац кроз насељено место (ул. 
Патријарха Арсенија Чарнојевића, ул. Краља 
Петра) -јак интензитет

- ул. Максима Горког, ул. Цара Душана -јак 
интензитет

- пролазак општинског пута Омољица - 
Иваново кроз насељено место (ул. Иваначки излаз) 
- јак интензитет

- остале улице - слаб интензитет

Банатски Брестовац:
- пролазак општинског пута Панчево - 

Банатски Брестовац кроз насељено место (ул. 
Маршала Тита, ул. Саве Ковачевића, ул. ЈНА) -јак 
интензитет

- ул. Првог Маја - средњи интензитет
- остале улице - слаб интензитет

Иваново:
- пролазак општинског пута Панчево - 

Банатски Брестовац кроз насељено место (ул. Доже 
Ђерђа) -јак интензитет

- ул. 7. јула, ул. Бориса Кидрича, ул. 
Ивановачки пут - јак интензитет

- остале улице - слаб интензитет

Јабука:
- пролазак општинског пута Панчево - 

Глогоњ кроз насељено место (ул. МаршалаТита, 
ул. Иве Лоле Рибара) - јак интензитет

- ул. ЈНА, ул. Осоговска, ул. Лењинова, ул. 
Охридска - јак интензитет

- остале улице - слаб интензитет

Глогоњ:
- пролазак општинског пута Панчево - 

Глогоњ кроз насељено место (ул. Ослобођења, ул. 
ЈНА) -јак интензитет

- остале улице - слаб интензитет
 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2012-29
ПАНЧЕВО 18.10.2012. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
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375.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ
Број: V/2012-Сл.
Панчево, 16.октобар 2012. године

Предмет: Исправка техничке грешке

У Плану детаљне регулације «Мали рит» у 
Панчеву («Сл.лист града Панчева» број 15/12) 
у делу Б1.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2. 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ 
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ, подтачки 2.1.2. Попис 
парцела за јавне површине, садржаје и објекте, у 
табели број 5. Спорт и рекреација, дошло је до грешке 
у преписивању бројева парцела за форимрање 
површина јавне намене за спорт и рекреацију, те 
се овим путем наведна грешка исправља, тако што 
табела број 5. Спорт и рекреација гласи:

5. Спорт и рекреација

Број 
грађ. 
парц.

Назив Кат.парц. Површина 
hа а m2

СР1 Парк са 
језером

8106/31,6940/269
39,6940/1,6935/6, 
6933/1,6938/1,69
32,6933/3,6933/2, 
6937/4,6935/5,69
35/3,6934/2,6935
/4, 6934/1,6935/2
,6937/5,6937/2,69
37/7 и 6937/6

4 59 96

СР2 Шеталиште 
уз Тамиш

5922,5828,
6969/12 и 8181

0 75 86

СРЗ Шеталиште 
уз Тамиш

8181,6969/12 и 
8106/34

0 95 78

СР4 спортско-
терапеутско-
рекреативни 
садржаји

5828,8181 и 
6969/12

0 52 12

Укупна површина 6 83 72

СЕКРЕТАР
Јасмина Панарин Петровић

дипл.инж.грађ. с.р.
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