
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  38   ГОДИНА V             ПАНЧЕВО,   28. децембар 2012. ГОДИНЕ Аконтација претплате   8.877,82

   Цена овог примерка      693,00

371.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12),  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07),  
Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 39. 
Статута града Панчева («Сл. лист града  Панчева» бр. 8/08, 4/09 и 5/12),  Скупштина града Панчева дана,   
28. децембра   2012. године,  донела  је

ОДЛУКУ  
 o  буџету  града  Панчева  за  2013. годину

I.  ОПШТИ  ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и  издаци буџета града  Панчева за 2013. годину утврђени су у следећим 
износима:  

А. РАЧУН  ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ БУЏЕТА 

Економска 
класификација

Средства из буџета

1 2 3
   
I  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8) 4,893,439,222
ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ 7 4,847,739,222
1.Порески приходи 71 3,502,116,913
   1.1. Порез на доходак, добит   
          и капиталне  добитке 711 2,508,600,000
    1.2. Порез на имовину 713 415,116,913
    1.3. Порез на добра и услуге 714 545,400,000
    1.4. Остали порески приходи 716 33,000,000
2.Непорески приходи, од чега: 74 843,556,146
    - наплаћене  камате 7411 72,000,000
    - закуп непроизводне имовине 7415 527,540,000
   - продаја добара и услуга 742 185,701,985
   - новчане казне 743 14,162,000
  - добровољни трансфери од правних лица 744  
   - мешовити и неодређени приходи 745 44,152,161
 3.  Меморандумске ставке 771 713,000
4.  Донације 732 178,964,179
5. Трансфери 733 322,388,984
 Примања од  продаје нефинансијске имовине 8 45,700,000
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II УКУПНИ РАСХОДИ И   ИЗДАЦИ (4+5) 4,952,613,208
ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 4 3,965,324,494
1. Расходи за запослене 41 1,005,288,933
2. Коришћење роба и услуга 42 1,279,852,894
3.Отплата камата  и трошкова кредита 44 53,731,313
4. Субвенције 45 693,525,303
5.Остале текуће дотације 46  
6. Накнаде из буџета 47 239,807,479
7. Остали расходи 48+49 291,354,991
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641+465 364,513,892
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 37,249,689
   
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНСНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 987,288,714
   
IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ   
( БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)   
   
 V  ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 62  
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   
У ЦИЉУ СПРОВ.ЈАВНИХ ПОЛИТИКА   
   
VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ  -59,173,986
  
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
I Примања од   задуживања 91 151,441,192
II Примања од продаје финансијске имовине 92 1,116,000
III Неутрошена средства из претходне године 3 168,669,684
IV  Отплата главнице кредита 61 262,052,890
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)  59,173,986

Члан 2.
 Буџет града за 2013. годину састоји се од:
1. прихода и примања у износу од 4,893,439,222  динара;
2. расхода и издатака у износу од  4,952,613,208  динара;
3.   буџетског дефицита   у износу од  59,173,986  динара.
Буџетски дефицит у износу од 59,173,986 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у 

износу од 262,052,890 динара финансираће се из примања од задуживања  у износу од 151,441,192 динара 
и дела салда из 2012. године у износу од 168,669,684 динара. и примања од продаје финансијске имовине у 
износу од 1,116,000 динара. 

Члан 3.
Приходи и примања, исказани према економској класификацији, утврђују се у следећим
износима:

Конто Опис Средства из 
буџета

Сопствени 
приходи 

индиректних 
корисника

Укупна 
средства

1 2 3 4 5
7111 .Порез на зараде 2,508,600,000 2,508,600,000
7131 Периодични порези на 

непокретности
296,000,000 296,000,000
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7133 Порези на заоставштину,   наслеђе и 
поклон

16,623,119 16,623,119

7134 Порези на финансијске и капит.
трансакције

102,375,000 102,375,000

7136 Други периодични порези на 
имовину

118,794 118,794

7144 Порез на појединачне услуге 150,000 150,000
7145 Порези,  таксе и накнаде на  употребу 

добара и на дозволу да се добра 
употребљавају или делатности 
обављају

 545,250,000 545,250,000

7161 Други порези које искључиво плаћају 
предузећа, односно предузетници

 33,000,000  33,000,000

7321 Тек.донације од међународних 
организација

13,600,000 13,600,000

7322 Кап.донације од међународних 
организација

165,364,179 165,364,179

7331  Трансфери од других нивоа власти 311,388,984 2,400,000 313,788,984
7332 Капитални трансфери од других нивоа 

власти
11,000,000 11,000,000

7411 Камате 72,000,000 72,000,000
7415 Закуп непроизводне имовине 527,540,000 137,000 527,677,000
7421 Приходи од продаје добара и услуга 

или закупа од стране тржишних 
организација

99,134,280 123,456,619 222,590,899

7422 Таксе и накнаде  у корист нивоа 
градова

58,322,454 58,322,454

7423 Споредне продаје добара и услуга које 
врше државне нетржишне јединице

28,245,251 1,420,278 29,665,529

7433 Новчане казне за прекршаје 14,162,000 14,162,000
7441 Добровољни трансфери  од физичких 

и правних лица
2,690,000 2,690,000

7451 Мешовити и неодређени приходи 44,152,161 16,480,379 60,632,540
8111 Примања од продаје непокретности 8,570,000 21,000 8.591.000
8131 Примања од продаје осталих основних 

средстава
7,000,000 7,000,000

8231 Примања од продаје робе за даљу 
продају

130,000 5,182,000 5,312,000

8411 Примања од продаје земљишта 30,000,000 30,000,000
9114 Примања од задуживања од пословних 

банака 
151,441,192 151,441,192

9216 Примања од отплате кредита датих 
физичким лицима и домаћинствима у 
земљи

1,116,000 1,116,000

7711 Меморандумске ставке за рафундацију 
расхода

713,000 50,000 763,000

3213 Нераспоређени вишак прихода и 
примања, или дефицит  из ранијих 
година

168,669,684 168,669,684

УКУПНО 5,214,666,098 151,837,276 5,366,503,374
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Члан 4.

Расходи и издаци, по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:

Конто Опис Средства из буџета Средства из 
сопствених извора

Укупна средства

1 2 3 4 5
41 Расходи за запослене 1.005.288.933 69.120.162 1.074.409.095
411 Плате, додаци и накнаде 

запослених
778.528.188 46.923.834 825.452.022

412 Социјални доприноси на терет 
послодаваца

139.346.163 8.334.029 147.680.192

413 Накнаде у натури 5.980.993  5.980.993
414 Социјална давања запосленима 17.630.226 11.490.696 29.120.922
415 Накнаде трошкова за запослене 18.016.079 2.080.000 20.096.079
416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи
17.604.048 291.603 17.895.651

417 Посланички додатак и накнаде 
волонтерима

28.183.236  28.183.236

42 Коришћење роба и услуга 1.279.852.894 72.544.599 1.352.397.493
421 Стални трошкови 295.614.629 13.874.027 309.488.656
422 Трошкови путовања 6.829.869 3.977.043 10.806.912
423 Услуге по уговору 179.701.909 6.746.237 186.448.146
424 Специјализоване услуге 401.175.884 18.025.215 419.201.099
425 Текуће поправке и одржавање 285.379.018 3.156.949 288.535.967
426 Материјал 111.151.585 26.765.128 137.916.713
44 Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања
53.731.313 0 53.731.313

441 Отплата домаћих камата 51.731.313  51.731.313
444 Пратећи трошкови задуживања 2.000.000  2.000.000
45 Субвенције 693.525.303 0 693.525.303
451 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 
организацијама

693.525.303  693.525.303

46 Донације, дотације и трансфери 401.763.581 1.900.000 403.663.581
463 Tрансфери осталим нивоима 

власти
395.586.621  395.586.621

465 Остале текуће дотације и 
трасфери

6.176.960 1.900.000 8.076.960

47 Социјално осигурање и 
социјална заштита

239.807.479 1.768.341 241.575.820

472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета

239.807.479 1.768.341 241.575.820

48 Остали расходи 274.354.991 77.421 274.432.412
481 Дотације невладиним 

организацијама
133.155.883  133.155.883

482 Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали

135.799.108 77.421 135.876.529

483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова

5.400.000  5.400.000
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49 Административни трансфери из 
буџета, од директних буџетских 
корисника индиректним 
буџетским корисницима или 
између буџетских корисника на 
истом ниову и средства резерве

17.000.000 0 17.000.000

499 Средства резерве 17.000.000  17.000.000
51 Основна средства 986.988.714 6.426.753 993.415.467
511 Зграде и грађевински објекти 944.499.241 2.842.653 947.341.894
512 Машине и опрема 38.533.723 3.479.400 42.013.123
513 Остале некретнине и опрема 250.000  250.000
515 Нематеријална имовина 3.705.750 104.700 3.810.450
52 Залихе робе за даљу продају 300.000  300.000
523 Залихе робе за даљу продају 300.000  300.000
61 Отплата главнице 262.052.890 0 262.052.890
611 Отплата главнице домаћим 

кредиторима
261.752.890  261.752.890

613 Отплата главнице по 
гаранцијама

300.000  300.000

 УКУПНО 5.214.666.098 151.837.276 5.366.503.374

Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013., 2014. и 2015. годину исказују се у следећем 

прегледу:

Износ у 
динарима

Eк. Клас. Ред. Бр. Опис 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
511 Зграде и грађевински објекти

1. Реконструкција и доградња 
улица Лава Толстоја и Милке 
Марковић 
Година почетка финансирања 
пројекта:  2013.

104,200,000

Година завршетка 
финансирања пројекта: 2014.

45,800,000

Укупна вредност пројекта:  
150.000.000 динара 
(без  ПДВ-а)
Извори финансирања:
   -из текућих прихода буџета 104,200,000 45,800,000

II.  ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.
Средства  буџета у износу од 5.214.666.098  динара и средства од сопствених прихода установа индиректних 

корисника буџета у износу од 151.837.276  динара,  распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   

110    

1 411 Плате и додаци запослених 7.452.807 7.452.807

2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.334.052 1.334.052

3 414 Социјална давања запосленима 100.000 100.000

4 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 131.313 131.313

5 416 Комисије, награде, бонуси и остали расходи 1.200.000 1.200.000
6 416 Комисија за издавање у закуп пољопривредног земљишта 2.325.000 2.325.000

7 417 Посланички додатак и накнаде волонтерима 24.211.044 24.211.044

8 421 Стални трошкови 237.173 237.173
9 422 Трошкови путовања 303.344 303.344

10 423 Услуге по уговору 230.062 230.062

11 423 Средства за спровођење одлука о сарадњи града Панчева 207.000 207.000

12 423 Услуге по уговору-Комисије 9.639.832 9.639.832

13 423

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

2.870.000 2.870.000

14 423

Услуге по уговору-Накнаде члановима комисија-Комисија за издавање у закуп 
пољоп. Земљишта 4.185.000 4.185.000

15 421

Рефундација трошкова по Споразуму са "ХИП-Петрохемија" а.д. Панчево -у 

реструктурирању (за доо "Агенција за економски развој града Панчева" 

Панчево) 1.200.000 1.200.000

16 472 Награда за Дан града 400.000 400.000

17 481
Финансирање редовног рада политичких субјеката

5.253.175 5.253.175

18 482 Обавезе за порез на додату вредност 481.873 481.873

19 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000 200.000
    110

01 Приходи из буџета 61.961.675 61.961.675
   110: 61.961.675 61.961.675

  1 61.961.675 61.961.675

2    

110    

20 411 Плате и додаци запослених 26.530.445 26.530.445

21 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.748.950 4.748.950
22 413 Превоз на посао и са посла (маркице) 100.000 100.000
23 414 Социјална давања запосленима 174.374 174.374

24 415
Накнада трошкова за превоз на посао и са посла

450.584 450.584

25 416 Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи 450.000 450.000
26 417 Накнаде волонтерима 3.972.192 3.972.192
27 421 Стални трошкови 1.198.551 1.198.551
28 422 Трошкови путовања 1.200.381 1.200.381
29 423 Услуге по уговору 2.579.879 2.579.879
30 423 Услуге по уговору-Дан Града 400.000 400.000
31 423 Услуге по уговору-Комисије 2.500.000 2.500.000

32 423 Специјализоване услуге-промотивне активности Града 2.800.000 2.800.000

33 424 Прослава Дана града Панчева 1.162.156 1.162.156

34 424

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

35 426

Средства за финансирање обавеза по Закону о ванредним ситуацијама у складу 
са чланом 15.став 3 2.500.000 2.500.000

36 426
Материјал

522.238 522.238

37 472
Део средстава за реализацију мера из Програма рада Савета за запошљавање 
града Панчева 20.870.000 20.870.000

38 472
Споразум-Пројекат НИС шанса

7.000.000 7.000.000

39 472

Средства наплаћена по решењима надлежног јавног тужилаштва Републике 
Србије за хуманитарне намене  9.000.000 9.000.000

40 499 Стална резерва 2.000.000 2.000.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
41 499 Текућа резерва 15.000.000 15.000.000

    110

01 Приходи из буџета 107.159.750 107.159.750
   110: 107.159.750 107.159.750

  2
107.159.750 107.159.750

3  

130  

42 411 Плате и додаци запослених 286.584.707 286.584.707

43 412 Социјални доприноси на терет послодавца 51.298.670 51.298.670
44 413 Накнаде у натури 4.880.000 4.880.000
45 414 Социјална давања запосленима 6.906.452 6.906.452
46 414 Редовне отпремнине 3.000.000 3.000.000

47 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 6.596.000 6.596.000
48 416 Накнада члановима комисија и остали посебни расходи 900.000 900.000
49 421 Стални трошкови 45.000.000 45.000.000

50 421
Накнада  по решењу Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови 
Сад 9.616.210 9.616.210

51 422 Трошкови путовања 1.500.000 1.500.000
52 423 Услуге по уговору 28.000.000 28.000.000

53 423

Пројекат "Увођење система за управљање и праћење пројеката"-људски 
ресурси (обуке) и промотивне активности-средства АП Војводине-распоред 
салда из 2012. године 50.000 50.000

54 423 Услуге по уговору-одржавање хигијене зграде (спремачице) 15.673.000 15.673.000

55 423

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

2.500.000 2.500.000

56 423 Сузбијање комараца и надзор 10.000.000 10.000.000

57 424
Специјализоване услуге (средства за послове из надлежности Секретаријата за  
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове) 2.500.000 2.500.000

58 424
Специјализоване услуге (средства за послове из надлежности Секретаријата за 
инспекцијске послове) 1.000.000 1.000.000

59 424 Геодетске услуге 600.000 600.000
60 424 Здравствене услуге 3.000.000 3.000.000

61 424

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

1.500.000 1.500.000

62 424

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

5.000.000 5.000.000
63 425 Текуће поправке и одржавање зграде 5.200.000 5.200.000
64 425 Текуће поправке и одржавање опреме 8.000.000 8.000.000
65 426 Материјал 16.000.000 16.000.000

66 465
Oстале текуће дотације по Закону- Учешће у финансирању зарада особа са 
инвалидитетом 2.426.960 2.426.960

67 482 Порези, обавезне таксе и казне 641.076 641.076
68 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000 500.000

69 512 Основна средства -машине и опрема 4.500.000 4.500.000

70 513

Инфо табле о туристичким потенцијалима, културном и индустријском наслеђу 
града Панчева-средства АП Војводине-распоред салда из 2012. године

250.000 250.000

71 515 Нематеријална имовина -компјутерски софтвер и лиценце 2.750.000 2.750.000

72 423
Пројекат "Повећање броја слободних локација за инвестирање"-Услуге по 
уговору-средства из буџета АП Војводине-распоред салда из 2012. године 300.000 300.000

73 424

Пројекат "Повећање броја слободних локација за инвестирање"-
Специјализоване услуге-средства из буџета АП Војводине-распоред салда из 
2012. године 112.500 112.500

74 512

Пројекат "Повећање броја слободних локација за инвестирање"-Машине и 

опрема-средства из буџета АП Војводине-распоред салда из 2012. године 17.754 17.754

75 515
Пројекат "Повећање броја слободних локација за инвестирање"-Софтвер-
средства из буџета АП Војводине-распоред салда из 2012. године 203.000 203.000

76 511
Пројектна документација телекомуникационе мреже на територији града 
Панчева-средства из буџета АП Војоводине-распоред салда из 2012. године 1.000.000 1.000.000

      

77 422
Суфинансирање пројеката из области привреде-трошкови путовања-распоред 
салда из 2012.године-донација 600.000 600.000
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78 423
Суфинансирање пројеката из области привреде-распоред салда из 2012.године-
донација 2.000.000 2.000.000

79 423 Израда стратешке документације из области привреде и инвестиција 1.500.000 1.500.000
80 423 Учешће на домаћим и међународним сајмовима и презентацијама 500.000 500.000
81 423 Подршка привредним промотивним активностима 1.000.000 1.000.000

82 423
Обуке за припрему и реализацију пројеката

300.000 300.000
83 423 Чланство у домаћим и међународним привредним организацијама 300.000 300.000
84 423 Оснивање слободне зоне Панчево 500.000 500.000
85 472 Аграрни буџет - Подршка пројектима у сточарству 5.000.000 5.000.000
86 424 Аграрни буџет - Подршка пројектима у биљној производњи 6.400.000 6.400.000

87 423
Аграрни буџет - Израда стратешких докумената из области пољопривреде и 
руралног развоја 1.850.000 1.850.000

88 423 Учешће на домаћим сајмовима и презентацијама 150.000 150.000
89 423 Едукација пољопривредника 1.000.000 1.000.000

90 481
Подршка пољопривредно-туристичким манифестацијама предвиђених 
акционим планом за развој села и пољопривреде за 2013. годину-конкурс 2.000.000 2.000.000

    130

01 Приходи из буџета 546.573.075 546.573.075
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.933.254 1.933.254
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 2.600.000 2.600.000

   130: 551.106.329 551.106.329

3.1
    

170   

91 441 Отплате домаћих камата 51.531.313 51.531.313

92 444
Пратећи трошкови задуживања

2.000.000 2.000.000

93 611
Отплата главнице домаћим кредиторима

120.131.964 120.131.964
    170

01 Приходи из буџета 173.663.277 173.663.277
   170: 173.663.277 173.663.277

3.2  

912  
      

94 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-материјални трошкови

98.938.730 98.938.730
   :

95 4631 ОШ "Васа Живковић" Панчево-трошкови грејања 1.228.565 1.228.565
96 4631 ОШ " Јован Јовановић Змај" Панчево-трошкови грејања 3.790.800 3.790.800
97 4631 ОШ "С.Јовановић" Панчево-трошкови грејања 3.903.589 3.903.589
98 4631 ОШ "Ђура Јакшић" Панчево-трошкови грејања 914.018 914.018
99 4631 ОШ " И. Секулић" Панчево-трошкови грејања 4.244.400 4.244.400
100 4631 ОШ "Б. Радичевић" Панчево-трошкови грејања 1.558.878 1.558.878
101 4631 ОШ "Свети Сава" Панчево-трошкови грејања 3.177.875 3.177.875
102 4631 ОШ "М.Антић Мика" Панчево-трошкови грејања 6.759.600 6.759.600
103 4631 ОШ "Б.П. Браца" Панчево-трошкови грејања 2.230.291 2.230.291
104 4631 ОШ "Братство јединство" Панчево-трошкови грејања 2.217.709 2.217.709
105 4631 ОШ "Вук С. Караџић" Старчево-трошкови грејања 2.311.709 2.311.709
106 4631 ОШ "Д. Обрадовић" Омољица-трошкови грејања 3.151.041 3.151.041
107 4631 ОШ "Моша Пијаде" Иваново-трошкови грејања 981.500 981.500
108 4631 ОШ "Олга Петров" Б.Брестовац-трошкови грејања 705.244 705.244
109 4631 ОШ "Гоце Делчев" Јабука-трошкови грејања 1.646.927 1.646.927
110 4631 ОШ "4.октобар" Глогоњ-трошкови грејања 793.910 793.910
111 4631 ОШ "Ж. Зрењанин" Качарево-трошкови грејања 2.416.997 2.416.997
112 4631 ОШ "Ж. Зрењанин" Б.Н. Село-трошкови грејања 1.276.034 1.276.034
113 4631 ОШ "А. Максимовић" Долово-трошкови грејања 1.043.960 1.043.960
114 4631 ШОСО "М.Мандић" Панчево-трошкови грејања 529.620 529.620
115 4631 ОБШ "Д.Парлић" Панчево-трошкови грејања 797.429 797.429
116 4631 Трошкови легализације 1.500.000 1.500.000
117 4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-солидарне помоћи 1.100.000 1.100.000
118 4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-јубиларне награде 6.000.000 6.000.000
119 4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-безбедност ученика 5.583.060 5.583.060
120 4631 Програм јавно-здравствене контроле основних школа 1.064.470 1.064.470

121 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 3.000.000 3.000.000
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122 4631

ОШ "Ј.Ј.Змај"-трошкови грејања и остали материјални трошкови за 
фискултурну салу 600.000 600.000

123 4631
ОШ "Жарко Зрењанин" БНС-трошкови грејања и остали материјални трошкови 
за фискултурну салу 687.473 687.473

124 4631

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

2.000.000 2.000.000

125 4631
Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне 
комисије 800.000 800.000

126 4631 Програм двојезичне наставе 600.000 600.000
        :

127 4632 ОШ "Ј.Ј. Змај" Панчево-уградња система за грејање олука 500.000 500.000

128 4632

ОШ "Вук С. Караџић" Старчево-реконструкција разводног ормана за струју при 
котларници

288.156 288.156

129 4632

ОШ "Д. Обрадовић" Омољица-реконструкција котларинице(замена котла и 
горионика-друга фаза)

4.000.000 4.000.000
130 4632 ОШ "Моша Пијаде" Иваново-замена олука 600.000 600.000
131 4632 ОШ "4.октобар" Глогоњ-санација ученичких тоалета у новој школи 877.040 877.040

    912

01 Приходи из буџета 173.819.025 173.819.025
   912: 173.819.025 173.819.025

3.3  

920  
      

132 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-материјални трошкови

52.750.973 52.750.973
   a:

133 4631 Гимназија "У. Предић" Панчево-трошкови грејања 3.903.603 3.903.603

134 4631 Медицинска школа "С. Јовановић" Панчево-трошкови грејања 1.248.000 1.248.000
135 4631 Економско-трговиска школа "П.Маргановић" Панчево-трошкови грејања 3.780.000 3.780.000

136 4631 Електротехничка школа "Н.Тесла" Панчево-трошкови грејања 2.145.460 2.145.460

137 4631 Техничка школа "23.мај" Панчево-трошкови грејања 3.876.262 3.876.262

138 4631 Машинска школа "Панчево " Панчево-трошкови грејања 5.882.827 5.882.827

139 4631
Пољопривредна школа "Ј. Панчић" Панчево-трошкови грејања

4.012.750 4.012.750

140 4631
Музичка школа " Ј. Бандур" Панчево-трошкови грејања

1.686.000 1.686.000
141 4631 Трошкови легализације 100.000 100.000

142 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-солидарне помоћи

600.000 600.000

143 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-јубиларне награде

3.500.000 3.500.000

144 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-безбедност ученика

2.126.880 2.126.880

145 4631 Програм јавно-здравствене контроле средњих школа 1.602.771 1.602.771
146 4631 Медицинска школа-трошкови грејања и остали трошкови сале 950.000 950.000

147 4631 Пољопривредна школа-трош.грејања и остали трошкови сале 550.000 550.000

148 4631

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

1.550.850 1.550.850

149 4631

Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне 
комисије 200.000 200.000

        :

150 4632

Пољопривредна школа "Јосиф Панчоћ" Панчево-санација електроинсталација

300.000 300.000

151 4632

Гимназија "У. Предић" Панчево-радови на спајању две у једну учионицу

500.000 500.000

152 4632

Електротехничка школа "Никола Тесла"-санација влаге у подрумским 
просторијама-друга фаза 2.085.888 2.085.888

153 4632

Музичка школа " Ј. Бандур" Панчево-замена кровних прозора у библиотеци

450.000 450.000
    920

01 Приходи из буџета 93.802.264 93.802.264
   920: 93.802.264 93.802.264
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3.4

        
  

960    

154 472 Регрес за превоз ученика из АП Војводине 5.092.479 5.092.479
155 472 Регрес за превоз студената из АП Војводине 6.000.000 6.000.000

    960

07 Трансфери од других нивоа власти 11.092.479 11.092.479
   960: 11.092.479 11.092.479

3.5    

912  
      

156 4631 Плате, додаци и накнаде запослених лица    1.622.665 1.622.665

157 4631 Социјални доприноси на терет послодавца 290.404 290.404
158 4631 Материјални и програмски трошкови 3.733.996 3.733.996
159 4631 Филмска колонија "Делиблатска пешчара" 150.000 150.000
160 4631 Награде и признања 1.100.000 1.100.000

    912

01 Приходи из буџета 6.897.065 6.897.065
   912: 6.897.065 6.897.065

3.6
760     

161 4631

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

1.000.000 1.000.000
162 4631 Накнада из буџета за здравство 500.000 500.000
163 4632 Разна опрема за Дом здравља Панчево 3.000.000 3.000.000
164 4632 Опрема за запослене у Дому здравља 2.100.000 2.100.000
165 4632 Набавка апарата за колпоскопију 750.000 750.000
166 4632 Набавка дигиталног рендген апарата 12.000.000 12.000.000
167 4632 Набавка возила за службу кућног лечења 800.000 800.000

168 4631

Пројекат гинеколошка и педијатриска заштита у насељеним  местима

2.500.000 2.500.000

169 4632
Oпрема за рано откривање рака коже за Дом здравља-дермоскоп

1.000.000 1.000.000
170 4632 Разна опрема за Општу болницу 2.000.000 2.000.000
171 4632 Санација стаза у Општој болници 2.000.000 2.000.000

172 4631

Одржавање система електронског картона у Дому здравља Панчево (одржавања 
софтвера и интернет)  и израда сајта 2.500.000 2.500.000

173 4631 Програм раног отркивања рака дебелог црева у Дому здравља 2.000.000 2.000.000
   (  )

174 4632 Изградња рампи за инвалиде у објектима примарне здравствене заштите 1.000.000 1.000.000

175 4632 Банатско Ново село-санација амбуланте 300.000 300.000
    760

01 Приходи из буџета 33.450.000 33.450.000
   760: 33.450.000 33.450.000

3.7  

820  

176 411 Плате и додаци запослених 114.561.985 2.841.721 117.403.706
177 412 Социјални доприноси на терет послодавца 20.502.908 509.453 21.012.361
178 413 Накнаде за превоз запослених-маркица 299.493 299.493
179 414  Социјална давања запосленима 1.000.000 400.500 1.400.500
180 415  Накнаде за превоз запослених 3.070.082 310.000 3.380.082
181 416 Јубиларне награде 1.000.000 1.000.000
182 421  Стални трошкови 31.353.652 4.857.167 36.210.819

183 421 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1.000.000 1.000.000

184 422  Трошкови путовања 210.000 838.600 1.048.600
185 423 Услуге по уговору 3.287.355 6.415.020 9.702.375
186 423 Услуге по уговору - накнада директору Културног центра Панчева 200.000 200.000
187 423 Стручне услуге-селектори програма и чланови жирија 150.000 150.000
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188 423

Услуге по уговору за ДК Старчево, ДК Глогоњ, ДК Иваново, ДК Банатски 
Брестовац, ДК Качарево и Народни музеј 1.315.899 1.315.899

189 425  Текуће поправке и одржавање 3.100.000 1.416.848 4.516.848
190 426  Материјал 2.587.915 13.502.378 16.090.293

191 465

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

1.250.000 1.400.000 2.650.000

192 515

Нематеријална имовина-компијутерски софтвер, књижевна и уметничка дела и 
др.

0 104.700 104.700
  -  

193 424
 Градска библиотека -  Једна књига један град, Панчевачко читалиште и 
књижевне вечери 400.000 400.000

194 424

Дом омладине-музички,филмски,позоришни и летњи програм, школа цртања, 
књижевне вечери, дечије радионице, барокни преформанс, артсвиђанје, 
рокенрол великани 1.400.000 2.758.000 4.158.000

195 424

Завод за заштиту споменика културе-јубилеј установе, публикација први ноћни 
лет, публикација објекти инд. заштите

450.000 4.635.000 5.085.000

196 424

Завод за заштиту споменика културе-Заштита културне баштине -Куле светиље, 
Преображенска црква, картирање неолитских локалитета, споменик 
Црвеноармејцима

4.755.000 4.755.000

197 424

 Историјски архив Панчево -микрофилмовање, изложба привреда Панчева кроз 
време, Изложба 210 година градске болнице

600.000 1.586.000 2.186.000

198 424

 Народни музеј Панчево- истраживања (етнологија, историја и археологија) и 
изложбе

1.615.000 1.615.000

199 424

Културни центар Панчева-ГРРР Програм, позоришна продукција за децу и 
одрасле, драмски студио, концерти у фоајеу, концерти класичне музике, 
гудачки квартет Арко, филмска архива, уметничка радионица, издаваштво, 
књижевни сусрети, јубилеј КЦП-а,Студио целисходности Панчевачког 
позоршта, активности Галерије и фестивал игре

4.250.000 6.200.000 10.450.000

200 424 ДК Глогоњ-Да се корени не забораве и други програми 150.000 150.000

201 424 ДК БНС-Refract, саветовалиште и смотре 180.000 200.000 380.000

202 424

ДК Јабука-пројекат Мост, дечија ликовна колонија, позориште и дечији 
фестивал

220.000 145.000 365.000

203 424
ДК Иваново-Иваново у фокусу, сусрет Бугара и Секељ Мађара

250.000 150.000 400.000

204 424

ДК Омољица-изложбене активности и школа анимираног филма у сарадњи са 
удружењем Жисел

200.000 800.000 1.000.000

205 424

ДК Б.Брестовац- дечија ликовна радионица, изложбе фотографија и концертне 
активности

225.000 225.000

206 424
ДК Качарево-Отворена слика, продукција радионица

175.000 217.000 392.000

207 424

ДК Долово-књижеви програм, доловачке наде, ноћ музеја, израда регистра 
локалних уметника, конкурс фотографије и др. програми

100.000 160.000 260.000

208 424

ДК Старчево-изложбене активности у галерији Боем, уметничка радионица, 
фестивал дечијих тамбураша, гитаријада, књижевне вечери, сарадња са 
амбасадама

230.000 1.150.000 1.380.000

209 424
Подршка аматеризму-конкурс

1.300.000 1.300.000
 

210 424 Рукописи -Дом омладине 300.000 300.000
211 424 Мајски дани књиге-Градска библиотека 400.000 400.000
212 424 Дани природе-ДК Банатски  Брестовац у сарадњи са КФФА 120.000 120.000
213 424 Ex teatar fest-Дом омладине 300.000 300.000
214 424 Реге фестивал-Дом омладине 300.000 300.000
215 424 Жисел-ДК Омољица 350.000 350.000
216 424 Рок фестивал-Дом омладине 300.000 300.000
217 424 Etno com fest-Културни центар Панчева 250.000 250.000
218 424 14. Старчевачка тамбурица-ДК Старчево 230.000 230.000
219 424 Етно глас-Дом омладине 150.000 150.000
220 424 44. Салон Панчева (изложба)-Културни центар Панчева 200.000 200.000
221 424 Српски цртеж-Историјски архив Панчево 200.000 200.000
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222 424 16. Jazz фестивал-Културни центар Панчева 1.000.000 1.000.000

223 424 In Tresh фестивал-Дом омладине 50.000 50.000
224 424 Класик фест-Културни центар Панчева 500.000 500.000
225 424 Жаока-ДК Качарево 100.000 100.000
226 424 Ex-Yu rock fest-МЗ Старчево 150.000 150.000
227 424 Ноћ музеја-Народни музеј Панчево 500.000 500.000

228 424 Градске манифестације у организацији удружења грађана-конкурс 2.460.000 2.460.000
      

229 424

Трошкови  имплементације Стратегије културног развоја града Панчева за 
2013. годину-конкурс 6.750.000 6.750.000

230 424 Неговање публике-бесплатне карте 100.000 100.000

231 424
Накнада из буџета за културу за појединачна давања

500.000 500.000

232 424
Доприноси за ПИО и здравство за лица која самостално обављају уметничку 
или другу делатност у области културе-јавни позив 1.250.000 1.250.000

233 424

Подршка талентима у области сликарства, музике, балета, филма и др. - 
конкурс

300.000 300.000

234 424 Реализација идеја постављања спомен плоча 200.000 200.000

235 424

Постављање рељефа са споменика Краља Петра I - Завод за заштиту споменика 
културе 150.000 150.000

236 424

Пројекат "Културна политика као алатка за заједништво и регионални развој"-
прекогранична сарадња Румунија-Србија

2.000.000 2.000.000
          

   

237 424

Учешће Града у суфинсирању пројеката одобрених од другог нивоа власти и 
других институција 2.000.000 2.000.000

 

238 511 Историски архив-електро-инсталације и бетонирање депоа 1.200.000 1.200.000

239 511 Историски архив-зграде и објекти 155.000 155.000

240 511 ДК Качарево-зграде и објекти 50.000 50.000

241 511 ДК Долово-зграде и објекти 100.000 100.000

242 511 ДК Омољица-зграде и објекти 150.000 150.000

243 512
 Градска библиотека (набавка књига и периодике)

3.000.000 3.000.000

244 512 Историсјки архив-набавка полица 450.000 450.000

245 512
Културни центар-набавка разне опреме

1.000.000 1.350.000 2.350.000

246 512 Завод за заштиту споменика културе-набавка рачунарске опреме 45.000 45.000

247 512 Народни музеј-набавка опреме за фото-лабораторију 200.000 200.000

248 512 ДК Омољица-набавка књига 30.000 30.000

249 512 ДК Иваново-набавка књига 30.000 30.000

250 512 ДК Глогоњ-набавка разне опреме 400.000 400.000

251 512 ДК Б. Брестовац-набавка рачунарске опреме 50.000 50.000

252 512 ДК Качарево-набавка аудио опреме 50.000 50.000

253 512 ДК Качарево-набавка опреме 30.000 30.000

254 512 ДК Долово-набавка опреме 100.000 100.000
    820

01 Приходи из буџета 228.954.289 228.954.289
04 Сопствени приходи буџетских корисника 52.532.387 52.532.387

   820: 228.954.289 52.532.387 281.486.676

3.8  

810    

255 481 Плате и додаци запослених 9.409.016 9.409.016
256 481 Социјални доприноси на терет послодавца 1.683.906 1.683.906
257 481 Социјална давања запосленима 150.000 150.000

258 4511

Текуће субвенције ЈКП "Младост" за повећане трошкове коришћења спортских 
објеката 10.000.000 10.000.000

259 481 Трошкови коришћења сала 4.500.000 4.500.000
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260 481

Накнаде из буџета за спорт-финансирање спортских стручњака-конкурс

1.200.000 1.200.000

261 481

Накнаде из буџета за спорт за појединачна  давања на име постигнутих 
спортских резултата-конкурс

1.000.000 1.000.000
262 481 Средства за развој спорта-конкурс 6.000.000 6.000.000

 -  

263 481 Такмичарски спорт - конкурс 50.000.000 50.000.000
264 481 Унапређење спорта у насељеним местима-конкурс 5.000.000 5.000.000
265 481 Рекреација грађана - конкурс 1.500.000 1.500.000
266 481 Спорт особа са посебним потребама-конкурс 1.000.000 1.000.000
267 481 Школски спорт-конкурс 3.000.000 3.000.000
268 481 Спортске манифестације 700.000 700.000

269 481 Улагање у опрему, инфраструктуру, објекте и терене за потребе спорта-конкурс 10.000.000 10.000.000
    810

01 Приходи из буџета 105.142.922 105.142.922
   810: 105.142.922 105.142.922

3.9  

090      

270 4631 Плате и додаци запослених 34.944.705 34.944.705
271 4631 Социјални доприноси на терет послодавца 6.253.957 6.253.957
272 4631 Социјална давања запосленима 500.000 500.000
273 4631 Јубиларне награде 600.000 600.000
274 4631 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 10.000 10.000

  -        
    ,   

275 4631 Материјални трошкови 3.800.000 3.800.000
276 4631 Огрев 150.000 150.000

277 4631 Регресирање услуга-дневни боравак и помоћ у кући 8.000.000 8.000.000
278 4631 Oстали програмски трошкови 700.000 700.000

279 4631
Геронтолошки центар-трошкови суфинансирања грејања и воде

4.500.000 4.500.000
280 4632 Опрема за раднике 200.000 200.000
281 4632 Опрема за клубове 500.000 500.000

282 4631 Увођење стандарда HACCP 300.000 300.000
   

283 4631 Материјални трошкови 1.865.000 1.865.000

284 4631
Материјални трошкови за спровођење програма помоћи социјално угроженим 
грађанима и других програма 500.000 500.000

285 4631 Услуге по уговору 1.200.000 1.200.000
286 4631 Огрев 500.000 500.000
287 4631 Текуће одржавање објекта 400.000 400.000
288 4632 Опрема 300.000 300.000

       -    

289 4631 Материјални трошкови 2.370.000 2.370.000
. . "  "-  

290 4631 Материјални трошкови 1.550.000 1.550.000
291 4631 Услуге по уговору 200.000 200.000
292 4632 Опрема, књиге и школски прибор за ученике 220.000 220.000

293 4631 Ужина за ученике школе "Мара Мандић" 1.450.000 1.450.000

294 4631 Организација превоза деце са инвалидитетом до дневног боравка "Невен" 2.200.000 2.200.000
-    

295 4631
Материјални трошкови за прихватну станицу и прихватилиште

2.700.000 2.700.000
296 4632 Опрема за децу 300.000 300.000

   ''   '' -  

297 4631 Материјални трошкови 1.900.000 1.900.000
   ''   '' -   

298 4631 Материјални трошкови 1.946.000 1.946.000
     :

299 472 Једнократне помоћи 20.000.000 20.000.000
300 472 Погребни трошкови 1.800.000 1.800.000
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301 472 Разне помоћи 3.800.000 3.800.000

302 472

Трошкови ургентног смештаја угрожених грађана у време ванредне ситуације

140.000 140.000

303 472
Накнаде за ургентно хранитељство преко Центра за социјлни рад 
"Солидарност" 600.000 600.000

  

304 472

Средства за финансирање развојних пројеката из социјалне политике-конкурс

4.300.000 4.300.000

305 472

Средства за рад удружења грађана која се баве глувим, наглувим као и слепим 
и слабовидим особама путем конкурса

2.600.000 2.600.000

306 472

Средства за рад удружења грађана тешких хроничних болесника и инвалидних 
особа-путем конкурса

2.200.000 2.200.000

307 472

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

308 472

Социјално становање у заштићеним условима-Центар за социјални рад

2.500.000 2.500.000

309 472

Становање уз подршку-Центар за социјални рад (350.000,00 динара) и УГ ''На 
пола пута'' (1.650.000,00 динара) 2.000.000 2.000.000

310 472

Интегрисана социјално здравствена заштита-Програм геронтодоктор-
Геронтолошки центар Панчево 1.200.000 1.200.000

311 472

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

10.000.000 10.000.000

312 472

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

313 472

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

         
     2009-2013. 

314 472

Подршка локалном акционом плану-пакети грађевинског материјала и 
економско оснаживање

4.000.000 4.000.000

315 472

Куповина кућа са окућницом за избегла и интернорасељена лица-средства 
Комесаријата за избеглице РС-распоред салда из 2012. године

1.200.000 1.200.000
        

  2013-2016

316 472 Унапређење становања и легализација ромских насеља 700.000 700.000

317 472 Хигијенизација ромских насеља преко ЈКП "Хигијена" 600.000 600.000

318 472 Помоћ за плаћање такси приликом вађења личних докумената 150.000 150.000

319 472

Унапређивање социјалне политике и здравља Рома, право на рад и 
запошљавање

300.000 300.000
320 472 Унапређење предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома 2.500.000 2.500.000

321 472 Jeднократна помоћ за успешан завршетак школске године 500.000 500.000

322 472
Унапређивање културе информисања, спорта и развоја цивилног сектора Рома

500.000 500.000
323 472 Међународни дан Рома 150.000 150.000
324 472 Народна кухиња -преко Геронтолошког центра 25.000.000 25.000.000

    090

01 Приходи из буџета 168.499.662 168.499.662
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.200.000 1.200.000

   090: 169.699.662 169.699.662

3.10

    -    

911  

325 411 Плате и додаци запослених 198.344.615 44.082.113 242.426.728

326 411 Разлика до минималне зараде-ПУ ДЕЧЈА РАДОСТ 6.222.222 6.222.222

327 412 Социјални доприноси на терет послодавца 35.497.185 7.824.576 43.321.761

328 412

Разлика до минималне зараде -  доприноси -ПУ ДЕЧЈА РАДОСТ

1.113.574 1.113.574

329 414

Социјална давања ("Дечја радост" Панчево-1.800.000 и васпитачи у основним 
школама у насељеним местима-500.000) 2.300.000 11.090.196 13.390.196
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330 416 Јубиларне награде 2.000.000 291.603 2.291.603
. .  "  "

331 415 Накнаде за превоз за запослене 4.600.000 1.770.000 6.370.000
332 421 Стални трошкови 35.000.000 9.016.860 44.016.860

333 421 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 950.000 950.000
334 422 Трошкови путовања 240.000 3.138.443 3.378.443
335 423 Услуге по уговору 1.732.260 331.217 2.063.477
336 423 Увођење стандарда ISO, HACCP i OHSAS 500.000 500.000
337 425 Текуће поправке и одржавање 6.200.000 1.740.101 7.940.101
338 426 Материјал 62.000.000 13.262.750 75.262.750
339 465 Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом 1.800.000 500.000 2.300.000

340 472

Трошкови превоза предшколске деце са пратиоцима са Старог Тамиша, 
Скробаре и осталих насеља удаљених више од 2км од вртића

200.000 200.000

341 482

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом

77.421 77.421
342 511 Капитално одржавање зграде и објеката 15.000.000 2.387.653 17.387.653
343 512 Машине и опрема 4.000.000 1.999.400 5.999.400
344 424 Програм јавно-здравствене контроле објеката ПУ "Дечја радост" Панчево 2.832.756 24.215 2.856.971

    

345 4631

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

6.000.000 6.000.000

346 4631 Основне школе у насељеним местима - услуге по уговору 200.000 200.000

347 472

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

5.000.000 1.768.341 6.768.341

348 4631

Трошкови превоза и боравка деце са сметњама у развоју у установама на 
територији друге општине 180.000 180.000

349 4632

ОШ " Моша Пијаде" Иваново-унутрашње кречење и поправка фасаде на згради 
забавишта 233.193 233.193

350 4632 ОШ "Гоце Делчев" Јабука-набавка креветића 180.000 180.000

351 4632
ОШ "Олга Петров" Б. Брестовац-замена подних облога у забавишту

458.000 458.000

352 4632
ОШ "Олга Петров" Б. Брестовац-замена старих лимених радијатора

148.000 148.000

353 4632

ОШ "Аксентије Максимовић" Долово-кречење учионица, таолета и степеништа 
у вртићу 159.412 159.412

       

354 472 Накнада за прворођено дете 17.000.000 17.000.000

355 472

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

16.000.000 16.000.000

356 472

Подршка програму за образовање деце и васпитавање деце са тешкоћама у 
развоју преко ПУ "Дечја радост" 5.000.000 5.000.000

357 472 Подршка двојезичне наставе у вртићима у ПУ "Дечја радост" Панчево 500.000 500.000

358 472 Пакет за новорођенчад преко "Апотеке Панчево" Панчево 8.500.000 8.500.000

359 472 Накнада за рођење тројки и већег броја деце 300.000 300.000

360 472

Једнократна помоћ продицама са тројкама и четворкама до навршене десете 
године 300.000 300.000

361 472

Вантелесна оплодња-трећи покушај у сарадњи са  РФЗО - Клинички центар 
Србије 6.000.000 6.000.000

362 472 Пакети за прве бебе у текућој години 25.000 25.000
363 472 Новчана помоћ незапосленим породиљама 36.000.000 36.000.000

    911

01 Приходи из буџета 482.716.217 482.716.217
04 Сопствени приходи буџетских корисника 99.304.889 99.304.889

   911: 482.716.217 99.304.889 582.021.106

3.11
810    

364 424 Конкурс за реализацију акционог плана бриге о младима за 2013. годину 2.000.000 2.000.000
365 424 Активности канцеларије за младе у сарадњи са Домом омладине 500.000 500.000
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366 424

 Дом омладине-активности, материјални трошкови и опрема  Омладинског 
ресурсног центра и Омладинског медија и едукативног центра

2.000.000 2.000.000

367 424
Обележавање Дечје недеље-КЗМ у сарадњи са Домом омладине

100.000 100.000

368 472
Накнаде за образовање-једнократне помоћи најбољим студентима за 
постигнуте резултате 980.000 980.000

369 424 Матурантска парада 2013. године-конкурс 600.000 600.000

370 424

Рекреативно едукативни камп "Друштво у природи"-КЗМ у сарадњи са Домом 
омладине

350.000 350.000

371 424

Старатегија бриге о младима града Панчева 2013-2016. године-штампа и 
промоција 500.000 500.000

372 424  Пројекат сарадње  са British Council-om 200.000 200.000
 "Rock-n-river"-   - -  

-     13.600.000 13.600.000

373 421  Стални трошкови 138.818 138.818

374 422 Трошкови путовања 521.134 521.134
375 423 Услуге по уговору 3.033.386 3.033.386

376 426 Материјал 455.139 455.139

377 512 Машине и опрема 9.451.523 9.451.523
    0

01 Приходи из буџета 7.230.000 7.230.000

06 Донације од међународних организација 13.600.000 13.600.000
   810:

20.830.000 20.830.000

3.12
  

160        

378 481 Стална конференција градова и општина 1.590.641 1.590.641

379 481

Регионални центар за друштвено-економски развој Банат д.о.о. Зрењанин

3.625.859 3.625.859

380 481
Национална алијанса за локални економски развој "НАЛЕД"

335.361 335.361

381 481
Подршка удружењима грађана-конкурс за програме и пројекте

2.000.000 2.000.000

382 481

Учешће Града у суфинансирању програма и пројеката удружења грађана који 
су одобрени из различитих извора финансирања-Покрајина, Република, 
Фондови ЕУ и друго

2.000.000 2.000.000
383 481 Општински ватрогасни савез Панчево 1.500.000 1.500.000
384 481 Комитет за бесплатну правну помоћ 1.200.000 1.200.000

385 481 Асоцијација Пријатељи Панчева-Интернационални карневал 1.700.548 1.700.548
    160

01 Приходи из буџета 13.952.409 13.952.409
   160: 13.952.409 13.952.409

3.13
830    

 "  " 

386 4511

ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - зараде са доприносима на 
терет послодавца 38.000.000 38.000.000

387 4511

ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - остали трошкови 
пословања

21.000.000 21.000.000
388 472 Пројекти и програми у области информисања-конкурс 1.000.000 1.000.000

    830

01 Приходи из буџета 60.000.000 60.000.000
   830 60.000.000 60.000.000

3.14
    -  

560
      

389 424 Животна средина-део програма 32.300.000 32.300.000

390 424
Животна средина-део програма-распоред салда из 2012. године

5.829.695 5.829.695
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391 512
Животна средина-део програма-набавка анализатора 

2.700.000 2.700.000

392 512

Набавка специјализованог контејнера за контролу квалитета ваздуха у Панчеву 
са монтажом и пуштањем у рад-распоред салда из 2012. године

2.456.170 2.456.170
393 423 Сузбијање амброзије 2.500.000 2.500.000
394 424 Унапређење шумског фонда 1.400.000 1.400.000

 
     

395 451 Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Јабука 1.438.606 1.438.606
396 451 Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Глогоњ 1.073.550 1.073.550

397 451

Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Банатско Ново Село

1.438.605 1.438.605
398 451 Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Долово 1.438.606 1.438.606
399 451 Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Качарево 1.468.133 1.468.133

400 511

Пројекат снабдевања водом северних села града Панчева- деоница Панчево-
Скробара-Качарево

2.000.000 2.000.000

401 511

Финансирање пројекта- Деоница магистралног водовода од пумпне станице 
Караула према Качареву 10.000.000 10.000.000

    18.857.500 18.857.500

 " " 

 402 421
Стални трошкови-услуге чишћења јавних површина 

35.338.945 35.338.945

403 4512 Завршетак радова на Новој депонији 15.000.000 15.000.000

404 4512 Објекат за разврставање комуналног отпада-опрема 10.000.000 10.000.000

405 4512
Набавка аутосмећара

20.000.000 20.000.000

406 4512 Стубне уличне канте 2.500.000 2.500.000

407 4512 Набавка контејнера 3.000.000 3.000.000
   " "    85.838.945 85.838.945

 " " 

408 4512

Изградња топловодне мреже за снабдевање топлом водом на Котежу II 

39.000.000 39.000.000

409 4512

Изградња вреловодне инфраструктуре од  ул. Игњата Барајевца до улице 
Масарикове

19.000.000 19.000.000
   " "  58.000.000 58.000.000

 " " 

410 424 Специјализоване услуге- одржавање јавних зелених површина у Граду 55.000.000 55.000.000
411 424 Специјализоване услуге- одржавање Народне баште 7.000.000 7.000.000

412 424 Специјализоване услуге - одржавање дечијих игралишта и парковског 
б ј

3.000.000 3.000.000
413 424 Специјализоване услуге - уништавање амброзије 1.500.000 1.500.000
414 4512 Наставак радова у парку Барутана 25.000.000 25.000.000
415 4512  Радови на покривању Зелене пијаце 39.558.808 39.558.808

416 4512

Пројекат и почетак радова на покривању Зелене пијаце -средства из кредита по 
Одлуци за 2011. годину 8.441.192 8.441.192

   " "  139.500.000 139.500.000

 "   " 

417 4512 Oбнављање бунара због смањеног капацитета 10.000.000 10.000.000

418 4512
Наставак радова на изградњи фекалне канализације за насеље Кудељарац - III 
фаза 10.000.000 10.000.000

419 4512 Редовно одржавање кишне канализације по посебном програму 8.000.000 8.000.000
420 4512 Реконструкција постојеће и редовно одржавање блоковске канализације по 

б
3.723.821 3.723.821

   "   " 31.723.821 31.723.821

    

421 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 141.620.926 141.620.926
    

141.620.926 141.620.926
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    560

01 Приходи из буџета 506.000.000 506.000.000

10 Примања од домаћих задуживања 8.441.192 8.441.192
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8.285.865 8.285.865

   560 522.727.057 522.727.057

3.15
 "      "  

620  

422 411
Плате и додаци запослених

102.652.200 102.652.200

423 412 Социјални доприноси на терет послодавца 18.374.744 18.374.744

424 413 Накнаде у натури 600.000 600.000
425 414 Социјална давања запослених 2.400.000 2.400.000
426 414 Социјална давања запослених из сопствених прихода 1.215.000 1.215.000

427 415
Накнаде за запослене

2.500.000 2.500.000

428 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.150.000 1.150.000

429 421 Стални трошкови 83.580.000 83.580.000

430 421 Стални трошкови из сопствених прихода 170.000 170.000
431 422 Трошкови путовања 930.000 930.000
432 423 Услуге по уговору 9.180.000 9.180.000
433 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 980.000 980.000
434 424 Специјализоване услуге 4.100.000 4.100.000

435 425 Текуће поправке и одржавање 193.300.000 193.300.000

436 425
Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода

6.680.000 6.680.000

437 426
Материјал

6.770.000 6.770.000

438 465 Остале текуће донације по закону 700.000 700.000

439 481
Дотације невладиним организацијама

513.261 513.261

440 482
Остали порези, обавезе, таксе, царине и др.

119.883.332 119.883.332

441 482

Остали порези, обавезе, таксе, царине и др. Из сопствених прихода

1.400.000 1.400.000

442 483
Новчане казне и пенали по решењу судова

4.700.000 4.700.000

443 511
Зграде и грађевински објекти  из сопствених прихода

200.000 200.000
444 512 Машине и опрема 7.000.000 7.000.000
445 523 Залихе за даљу продају из сопствених прихода 300.000 300.000

   

446 421 Стални трошкови 8.190.000 8.190.000
447 423 Услуге по уговору 6.570.000 6.570.000
448 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 3.800.000 3.800.000
449 424 Специјализоване услуге 5.210.000 5.210.000
450 425 Текуће поправке и одржавање 3.600.000 3.600.000
451 426 Материјал 2.760.000 2.760.000
452 426 Материјал из сопствених прихода 5.800.000 5.800.000
453 482 Порези и обавезне таксе 2.060.000 2.060.000

   2013.   -

454 511 Периодично одржавање моста на Тамишу 83.300.000 83.300.000

455 511

Реконструкција и доградња улице Лава Толстоја и Милке Марковић

104.200.000 104.200.000
456 511 Изградња паркинг простора 11.600.000 11.600.000
457 511 Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељнски пут 4.160.000 4.160.000

458 511
Периодично одржавање улице Доситејеве-од објекта Тамиш капије дужине 
300м 13.300.000 13.300.000

459 511 Реконструкција улице Марка Кулића 65.000.000 65.000.000

460 511
Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање 
индустријске зоне "Гринфилд 2" 11.600.000 11.600.000

461 511
Дистрибутивни гасовод са прикључцима у делу улице Светог Саве од С. 
Милетића до М. Пијаде и део у ул. М. Пијаде од С. Саве до ул Карађорђеве 1.700.000 1.700.000

462 511 Пројектно техничка документација за Пескану 830.000 830.000
463 511 Доградња јавног осветљења у улици Ораха у МЗ "Стари Тамиш" 450.000 450.000
464 511 Доградња јавног осветљења у Храстовој улици у МЗ "Стари Тамиш" 3.000.000 3.000.000
465 511 Изградња фекалне канализације у Качареву 16.250.000 16.250.000
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466 511 Изградња фекалне канализације у Омољици 7.500.000 7.500.000

467 511
Пројектовање и извођење радова на изградњи сервисне саобраћајнице у ул. 
Баваништански пут код Хиподрома 4.560.000 4.560.000

468 511
Реконструкција и доградња Пелистерске улице-средства кредита по Одлуци из 
2013. године 53.000.000 53.000.000

469 511
Реконструкција и доградња  улице  Димитрија Туцовића -средства кредита по 
Одлуци из 2013. године 90.000.000 90.000.000

       
 -

470 511
ОШ "Васа Живковић" Панчево-санација крова изнад хола и нове школске 
зграде 2.916.000 2.916.000

471 511

ОШ "Ђура Јакшић" Панчево-санација грејања у фискултурној сали

927.000 927.000

472 511
ОШ "Исидора Секулић" Панчево-замена крова школе

2.083.000 2.083.000
473 511 ОШ "Бранко Радичевић" Панчево-замена канализ. цеви и уређење тоалета 1.250.000 1.250.000
474 511 ОШ "Братство јединство" Панчево-поправка дела крова који прокишњава 2.334.000 2.334.000

475 511
ШОСО "М.Мандић" Панчево-замена монтажног објекта- радионичке зграде

4.167.000 4.167.000

476 511
Машинска школа "Панчево"Панчево-санација кровног покривача

4.583.000 4.583.000
     -

477 511 Санација амбуланте у Војловици 9.167.000 9.167.000
478 511 Амбуланта Нови свет-прикључак на даљинско грејање 5.459.000 5.459.000
479 511 Лабораторија-замена столарије и молерско-фарбарски радови 3.000.000 3.000.000
480 511 Санација здравствене станице у Б. Брестовцу 6.250.000 6.250.000
481 511 Пројекат и изградња амбуланте у Долову 16.666.000 16.666.000

     -

482 511 Грађевински и други радови у биоскопу "Аполо" 1.750.000 1.750.000

483 511 Народни музеј-електроенергетске инсталације 4.167.000 4.167.000

484 511 ДК Глогоњ-завршетак радова на згради 1.000.000 1.000.000
    620

01 Приходи из буџета 979.892.537 979.892.537
01 Приходи из буџета-Сопствени приходи буџетских корисника 20.545.000 20.545.000
10 Примања од домаћих задуживања 143.000.000 143.000.000

   620: 1.143.437.537 1.143.437.537

3.16   -

160    

485 424 Суфинансирање пројеката при аплицирању расположивим фондовима 2.600.000 2.600.000
486 425 Средства за одржавање путева 2.000.000 2.000.000
487 425 Зимска служба 3.000.000 3.000.000
488 425 Текуће одржавање јавних зграда 1.500.000 1.500.000

489 481
Подршка  невладиним и непрофитним организацијама насељених места у 
складу са Акционим планом за развој села за 2013. год.- конкурс 8.040.805 8.040.805

490 511
Реализација инфраструктурних пројеката у насељеним местима предвиђеним 
Акционим планом за развој села за 2013. годину-конкурс 46.666.667 46.666.667

491 482

Обавезе за остале расходе- ПДВ за инфраструктурне пројекте у насељеним 
местима  предвиђеним Акционим планом за развој села за 2013. годину по 
конкурсу 9.333.333 9.333.333

  6.763.202 6.763.202
492 421 Стални трошкови 4.918.500 4.918.500
493 422 Трошкови путовања 30.000 30.000
494 423 Услуге по уговору 277.000 277.000
495 424 Специјализоване услуге 743.000 743.000
496 425 Текуће поправке и одржавање 94.702 94.702
497 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода 200.000 200.000
498 426 Материјал 199.000 199.000
499 426 Материјал из сопствених прихода 100.000 100.000
500 512 Машине и опрема 1.000 1.000
501 512 Машине и опрема из сопствених прихода 200.000 200.000

   12.344.632 12.344.632
502 421 Стални трошкови 480.000 480.000

503 421
Озелењавање, одржавање зелених површина, депонија, гробља, каналске мреже 
и површинских вода 4.793.414 4.793.414

504 423 Услуге по уговору 730.000 730.000
505 423 Услуге по уговору из сопствених средстава 78.336 78.336
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506 424 Специјализоване услуге 550.000 550.000

507 424
Уређење атарских путева из сопствених средства-средства из АП Војводине-
распоред салда из 2012. године 2.135.057 2.135.057

508 425 Текуће поправке и одржавање 1.010.000 1.010.000
509 425 Текуће поправке и одржавање - распоред салда из 2012. године 1.337.825 1.337.825
510 426 Материјал 240.000 240.000
511 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама 990.000 990.000

 4.009.568 4.009.568
512 421 Стални трошкови 1.659.568 1.659.568
513 423 Услуге по уговору 425.000 425.000
514 424 Специјализоване услуге 520.000 520.000
515 425 Tекуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.000.000 1.000.000
516 426 Материјал 315.000 315.000
517 512 Машине и опрема 90.000 90.000

 7.185.412 7.185.412
518 421 Стални трошкови 2.000.000 2.000.000
519 421 Стални трошкови из сопствених прихода 100.000 100.000
520 422 Трошкови путовања 100.000 100.000
521 423 Услуге по уговору 800.000 800.000
522 424 Специјализоване услуге 300.000 300.000
523 425 Текуће поправке и одржавање 300.000 300.000
524 426 Материјал 300.000 300.000
525 4511 Текуће субвенције ЈКП "Долови" 3.285.412 3.285.412

 4.180.760 4.180.760
526 411 Плате и додаци запослених 527.877 527.877
527 411 Плате и додаци запослених из сопствених средстава 231.449 231.449
528 412 Социјални доприноси на терет послодавца 94.490 94.490

529 412
Социјални доприноси на терет послодавца из сопствених средстава

41.429 41.429

530 421 Стални трошкови 771.688 771.688

531 421 Стални трошкови из сопствених средстава 230.000 230.000

532 422 Трошкови путовања 90.000 90.000
533 423 Услуге по уговору 460.000 460.000

534 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 250.000 250.000

535 424 Специјализоване услуге 330.000 330.000

536 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000

537 426 Материјал 900.000 900.000

538 512 Опрема за производњу 53.827 53.827

 7.419.251 7.419.251
539 421 Стални трошкови 1.130.000 1.130.000
540 421 Стални трошкови из сопствених прихода 85.000 85.000
541 421 Одржавање јавних површина 3.550.000 3.550.000
542 422 Трошкови путовања 10.000 10.000
543 423 Услуге по уговору 820.000 820.000
544 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 220.000 220.000
545 424 Специјализоване услуге из сопствених прихода 100.000 100.000
546 425 Текуће  одржавање зграде 1.000.000 1.000.000
547 425 Текуће  одржавање зграде из сопствених прихода 100.000 100.000
548 426 Материјал 150.000 150.000
549 426 Материјал из сопствених прихода 80.000 80.000
550 482 Порези, обавезне таксе и казне 35.600 35.600
551 482 Порези, обавезне таксе и казне из сопствених прихода 138.651 138.651

 9.652.321 9.652.321
552 421 Стални трошкови 4.179.371 4.179.371
553 423 Услуге по уговору 1.148.000 1.148.000
554 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 180.000 180.000
555 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000
556 425 Текуће поправке и одржавање 1.800.000 1.800.000
557 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода 450.000 450.000
558 426 Материјал 474.950 474.950
559 4511 Текуће субвенције ЈКП "Качарево" 1.200.000 1.200.000
560 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20.000 20.000
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 9.285.774 9.285.774
561 421 Стални трошкови 800.000 800.000
562 421 Одржавање јавних површина у селу 3.000.000 3.000.000
563 422 Трошкови путовања 50.000 50.000
564 423 Услуге по уговору 300.000 300.000
565 424 Специјализоване услуге 85.774 85.774
566 424 Специјализоване услуге из сопствених прихода 170.000 170.000
567 425 Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000
568 426 Материјал 200.000 200.000
569 426 Материјал из сопствених прихода 80.000 80.000
570 4511 Текуће субвенције ЈКП "Омољица" 4.100.000 4.100.000

 12.270.000 12.270.000
571 421 Стални трошкови 800.000 800.000
572 421 Одржавање зелених површина 4.510.000 4.510.000
573 422 Трошкови путовања 10.000 10.000
574 423 Услуге по уговору и остале услуге 1.950.000 1.950.000
575 424 Специјализоване услуге 850.000 850.000
576 425 Текуће поправке и одржавање 1.060.000 1.060.000
577 425 Текуће поправке улица 800.000 800.000
578 425 Текуће поправке дечијих игралишта 1.400.000 1.400.000
579 426 Материјал 840.000 840.000
580 512 Набавка опреме 50.000 50.000

 500.069 500.069

581 421 Стални трошкови 310.445 310.445
582 421 Стални трошкови из сопствених прихода 26.997 26.997
583 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 49.627 49.627
584 424 Специјализоване услуге из сопствених прихода 10.000 10.000
585 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода 50.000 50.000
586 426 Материјал из сопствених прихода 18.000 18.000
587 512 Опрема  из сопствених прихода 35.000 35.000

M  631.599 631.599
588 421 Стални трошкови 602.570 602.570
589 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 12.660 12.660
590 426 Материјал из сопствених прихода 16.369 16.369

 1.892.579 1.892.579
591 421 Стални трошкови   50.000 50.000
592 421 Стални трошкови из сопствених прихода 288.379 288.379
593 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 361.000 361.000
594 424 Специјализоване услуге из сопствених прихода 400.000 400.000
595 425 Текуће поправке и одржавање 400.000 400.000
596 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода 313.200 313.200
597 426 Материјал из сопствених прихода 75.000 75.000
598 482 Порези, обавезне таксе и казне  из сопствених прихода 5.000 5.000

 1.441.130 1.441.130
599 421 Стални трошкови из сопствених прихода 390.350 390.350
600 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 548.600 548.600
601 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода 158.250 158.250
602 426 Материјал из сопствених прихода 101.280 101.280
603 512 Машине и опрема из сопствених прихода 189.900 189.900
604 515 Нематеријална имовине из сопствених прихода 52.750 52.750

 1.096.094 1.096.094
605 421 Стални трошкови из сопствених прихода 791.335 791.335
606 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 212.117 212.117
607 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода 79.125 79.125
608 426 Материјал из сопствених прихода 13.517 13.517

 4.978.299 4.978.299

609 421 Стални трошкови из сопствених прихода 1.719.650 1.719.650
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610 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 791.250 791.250

611 424 Специјализоване услуге из сопствених прихода 158.250 158.250

612 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода 527.500 527.500

613 426 Материјал из сопствених прихода 928.400 928.400

614 511 Зграде и грађевински објекти из сопствених прихода 316.500 316.500

615 512 Машине  и опрема из сопствених прихода 536.749 536.749

  441.190 441.190

616 421 Стални трошкови 17.000 17.000

617 421 Стални трошкови из сопствених прихода 5.553 5.553

618 422 Трошкови путовања из сопствених прихода 15.000 15.000

619 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 321.104 321.104

620 424 Специјализоване услуге из сопствених прихода 50.640 50.640

621 426 Материјал из сопствених прихода 31.650 31.650

622 482 Порези, обавезне таксе и казне из сопствених прихода 243 243

   2.900.000 2.900.000

623 421
Стални трошкови

400.000 400.000
624 423 Услуге по уговору 550.000 550.000

625 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000

626 426 Материјал 100.000 100.000

627 511

Адаптација простора Месне заједнице у дечији вртић-распоред салда из 2012. 
године

1.500.000 1.500.000
628 512 Машине и опрема 300.000 300.000

    160

01 Приходи из буџета 142.523.993 142.523.993

01
Приходи из буџета-сопствени приходи буџетских корисника

12.635.810 12.635.810
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.972.882 4.972.882

   160: 160.132.685 160.132.685

3.17  "  " 

451  

629 4511 Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада 85.000.000 85.000.000

630 4511

Текуће субвенције за исплату потраживања радника по основу мање 
исплаћених зарада 15.000.000 15.000.000

631 4511 Текуће субвенције-средства за покриће трошкова пословања 100.000.000 100.000.000
    451

01 Приходи из буџета 200.000.000 200.000.000
   451: 200.000.000 200.000.000

3.18  " " 

810    

632 4511 Текуће субвенције 54.187.180 54.187.180

633 4511 Текуће субвенције-потрошња воде на базену 8.440.000 8.440.000

634 4511 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 3.618.650 3.618.650

635 4512 Израда пројектне документације за соларне панеле 1.500.000 1.500.000

636 4512 Реконструкција отвореног дечијег базена и изградња мини аква парка 1.000.000 1.000.000

637 4512 Машине и опрема 500.000 500.000
    810

01 Приходи из буџета 69.245.830 69.245.830
   810: 69.245.830 69.245.830

3.19     

110    

638 481 Плате, додаци и накнаде запослених лица 4.703.911 4.703.911

639 481 Социјални доприноси на терет послодавца 842.000 842.000

640 481 Средства за материјалне трошкове 520.000 520.000
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    110

01 Приходи из буџета 6.065.911 6.065.911
   110: 6.065.911 6.065.911

3.20   

473
641 411 Плате и додаци запослених 2.163.395 2.163.395
642 412 Социјални доприноси на терет послодавца 387.249 387.249
643 416 Комисије,награде,бонуси и остали расходи (накнаде чл.УО и НО) 1.072.374 1.072.374
644 421 Стални трошкови 530.897 530.897
645 422 Трошкови путовања 368.010 368.010
646 423 Услуге по уговору 1.944.351 1.944.351
647 424 Специјализоване услуге 2.000.000 2.000.000
648 425 Текуће поправке 128.337 128.337
649 426 Материјал 175.309 175.309
650 512 Машине и опрема 196.800 196.800

    473

01 Приходи из буџета 8.966.722 8.966.722
   473: 8.966.722 8.966.722

3.21  "   "  

610  

651 411 Плате и додаци запослених 13.262.849 13.262.849
652 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.374.051 2.374.051
653 411 Плате и додаци запослених из сопствених прихода 10.811.260 10.811.260

654 412 Социјални доприноси на терет послодавца из сопствених прихода 1.935.216 1.935.216
655 413 Накнаде у натури 70.000 70.000
656 414 Социјална давања запосленима 450.000 450.000
657 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 500.000 500.000
658 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла из сопствених прихода 100.000 100.000
659 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000.000 1.000.000
660 416 Награде запосленима и остали посебни расходи из сопствених прихода 1.046.674 1.046.674
661 421 Стални трошкови 3.000.000 3.000.000
662 421 Стални трошкови из сопствених средстава 900.000 900.000
663 422 Трошкови путовања 400.000 400.000

664 422 Трошкови путовања   из сопствених средстава 100.000 100.000
665 423 Услуге по уговору 5.580.000 5.580.000
666 423 Услуге по уговору  из сопствених средстава 4.500.000 4.500.000
667 424 Специојализоване услуге 3.000.000 3.000.000
668 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених средстава 32.123.530 32.123.530
669 426 Материјал 2.500.000 2.500.000
670 426 Материјал  из сопствених средстава 500.000 500.000
671 441 Трошкови камата из сопствених прихода 200.000 200.000

672 481 Дотације-обавезе према Меморандуму из сопствених прихода 2.131.200 2.131.200

673 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.300.000 1.300.000

674 482 Порези, обавезне таксе и казне из сопствених прихода 500.000 500.000

675 511
Прикључци комуналне инфраструктуре

6.000.000 6.000.000

676 511
Изградња социјалног становања 1 фаза-  средства донацијe

165.364.179 165.364.179
677 511 Изградња социјалног становања  1 фаза 24.369.005 24.369.005
678 511 Реконструкција  и изградња Максима Горког 6.697.976 6.697.976

679 511
Реконструкција  и изградња Максима Горког из средстава Републике Србије

11.000.000 11.000.000
680 511 Реконструкција  и изградња Максима Горког- 2 фаза 2.200.000 2.200.000
681 511 Одржавање и хитне интервенције градских станова 3.500.000 3.500.000
682 512 Опрема из сопствених средстава 700.000 700.000
683 515 Нематеријална имовина из сопствених средстава 700.000 700.000

684 613 Отплата главнице по гаранцијама  из сопствених средстава 300.000 300.000
    610

01 Приходи из буџета 76.203.881 76.203.881
01 Приходи из буџета- сопствени приходи буџетских корисника 56.547.880 56.547.880
06 Донације од међународних организација 165.364.179 165.364.179
07 Трансфери од других нивоа власти 11.000.000 11.000.000
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    610 309.115.940 309.115.940

3.22

  ,    
 

421  

685 424 Специјализоване услуге-по Годишњем програму 96.250.000 96.250.000

686 424
Специјализоване услуге-по Годишњем програму - распоред салда из 2012. 
године 75.271.309 75.271.309

687 416
Комисије и подкомисија за комасацију к.о. Глогоњ-распоред салда из 2012. 
године 5.000.000 5.000.000

688 423
Комисије и подкомисија за комасацију к.о. Глогоњ-распоред салда из 2012. 
године 15.000.000 15.000.000

689 423 Организовање пољочуварске службе-распоред салда из 2012. године 12.056.000 12.056.000

690 423
Услуге стручног надзора на подизању ветрозаштитних појасева-распоред салда 
из 2012. године 171.810 171.810

691 423
Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на обнови премера и 
комасације-распоред салда из 2012. године 3.600.000 3.600.000

692 424
Подизање пољозаштитних појасева на територији града Панчева-распоред 
салда из 2012. године 17.536.115 17.536.115

693 424

Суфинансирање  у износу од 1/3 укупних средстава које су додељена 
конкурсом АП Војводине за реализацију активности Одводњавање 
пољопривреног земљишта у 2012. години-распоред салда из 2012. године 7.908.632 7.908.632

694 424
Катастарско класирање и бонитирање земљишта-распоред салда из 2012. 
године 1.500.000 1.500.000

695 425
Текуће поправке и одржавање опреме пољочуварске службе-распоред салда из 
2012. године 99.999 99.999

696 426
Средства из буџета АП Војводине за ангажовање пољочуварске службе-
материјал-средства из АП Војводине -распоред салда из 2012. године 2.347.904 2.347.904

697 426
Набавка канцеларијског материјала за спровођење комасације пољопривредног 
земљишта у к.о. Глогоњ-распоред салда из 2012. године 520.000 520.000

698 426

Набавка канцеларијског материјала за потребе комисије за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини-
распоред салда из 2012. године 300.000 300.000

699 511

Израда техничке документације и извођење радова на ојачању коловозне 
конструкције, рехабилитације и појачаног одржавања јавних путева-атарских 
путева на територији града Панчева-распоред салда из 2012. године 7.565.914 7.565.914

700 511 Уређење атарских путева преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" 103.750.000 103.750.000

701 512
Набавка рачунарске опреме за спровођење комасације пољопривредног 
земљишта у к.о. Глогоњ-распоред салда из 2012. године 800.000 800.000

   
01 Приходи из буџета 200.000.000 200.000.000

13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

149.677.683 149.677.683

   421: 349.677.683 349.677.683

3.23
           

451  

702 416 Средства за рад Градског Комитета за безбедност саобраћаја 400.000 400.000

703 422 Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја-трошкови путовања 100.000 100.000

704 423 Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја-услуге по уговору 250.000 250.000

705 423 Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 1.000.000 1.000.000

706 424 Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији Града 1.000.000 1.000.000

707 424 Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 2.200.000 2.200.000

708 425 Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији Града 7.550.000 7.550.000

    451
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Приходи из буџета 12.500.000 12.500.000

   451: 12.500.000 12.500.000

3.24  " " 

510
 

709 4511 Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада 72.622.740 72.622.740

710 4511 Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада- паркинг 33.600.000 33.600.000

711 4511 Текуће субвенције-део трошкова пословања- паркинг 19.400.000 19.400.000

   

01 Приходи из буџета 125.622.740 125.622.740
   451: 125.622.740 125.622.740

 3
01 Приходи из буџета 4.421.721.819 4.421.721.819
01 Приходи из буџета-Сопствени приходи буџетских корисника 89.728.690 89.728.690
04 Сопствени приходи буџетских корисника 151.837.276 151.837.276
06 Донације од међународних организација 178.964.179 178.964.179
07 Трансфери од других нивоа власти 22.092.479 22.092.479

10 Примања од домаћих задуживања 151.441.192 151.441.192

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 166.069.684 166.069.684

15 Неутрошена средства донација из ранијих година 2.600.000 2.600.000
  3 5.032.618.043 5.032.618.043

  

4 330
712 411 Плате и додаци изабраних лица 5.159.493 5.159.493

713 412
Социјални  доприноси на терет послодавца изабраних  лица

923.549 923.549
714 411 Плате и додаци запослених 1.254.036 1.254.036

715 412
Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица

224.472 224.472
716 413 Месечне карте-превоз на посао и са посла 22.500 22.500
717 413 Месечне карте-превоз на посао и са посла  из сопствених средстава 9.000 9.000

718 414
Социјална давања запосленима

42.200 42.200
719 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 22.500 22.500

720 416 Накнаде члановима комисија, јубиларне награде  и остали посебни расходи 60.000 60.000
721 421 Стални трошкови 324.865 324.865

722 421
Стални трошкови  из сопствених средстава

18.500 18.500

723 422
Трошкови путовања

16.000 16.000
724 422 Трошкови путовања  из сопствених средстава 6.000 6.000

725 423 Услуге по уговору 402.209 402.209
726 425 Текуће поправке и одржавање 10.550 10.550
727 425 Текуће поправке и одржавање  из сопствених средстава 34.000 34.000
728 426 Материјал 30.414 30.414
729 426 Материјал  из сопствених средстава 94.500 94.500

    330

01 Приходи из буџета 8.492.788 8.492.788

01
Приходи из буџета-Сопствени приходи буџетских корисника

162.000 162.000
   330: 8.654.788 8.654.788

  4 8.654.788 8.654.788

   

5 330
730 411 Плате и додаци изабраних лица 1.533.089 1.533.089

731 412
Социјални  доприноси на терет послодавца изабраних  лица

274.423 274.423
732 411 Плате и додаци запослених 1.235.759 1.235.759

733 412
Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица

221.201 221.201
734 414 Социјална давања запосленима 42.200 42.200
735 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 45.600 45.600

736 421 Стални трошкови 257.198 257.198
737 422 Трошкови путовања 30.000 30.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

738 423
Услуге по уговору

429.172 429.172
739 425 Текуће поправке и одржавање 22.000 22.000
740 426 Материјал 125.000 125.000
741 481 Дотације невладиним организацијама-Институт за европски омбудсман 56.200 56.200

    330

01 Приходи из буџета 4.271.842 4.271.842
   330: 4.271.842 4.271.842

  5 4.271.842 4.271.842

  

01 Приходи из буџета 4.603.607.874 4.603.607.874
01 Приходи из буџета-Сопствени приходи буџетских корисника 89.890.690 89.890.690
04 Сопствени приходи буџетских корисника 151.837.276 151.837.276
06 Донације од међународних организација 178.964.179 178.964.179
07 Трансфери од других нивоа власти 22.092.479 22.092.479
10 Примања од домаћих задуживања 151.441.192 151.441.192
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 166.069.684 166.069.684
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 2.600.000 2.600.000

               : 5.214.666.098 151.837.276 5.366.503.374

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.
За извршaвање ове одлуке одговоран је Градоначелник Града. 
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник Града.

Члан 8.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком за Градску управу одговоран је 

начелник Градске управе.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком из области основног и средњег 

образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за јавна предузећа, 
Градско јавно правобранилаштво, Заштитникa грађана, Туристичку организацију Панчево, месне заједнице и 
остале кориснике  одговорно је одговорно лице корисника.             

Члан 9.
Секретаријат  за финансије Градске управе града Панчева обавезан је да редовно прати извршење буџета 

и најмање два пута годишње информише Градско веће Града у року од петнаест дана по истеку шестомесечног 
односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана,  Градско веће Града  усваја   и 
доставља извештај Скупштини Града.

Члан 10.
 У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће 

буџетске резерве.
Коришћење средстава текуће буџетске резерве врши се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, 

односно средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације 
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске 
имовине за буџетску годину.

На позицији текуће буџетске резерве планирају се средства у износу од 15.000.000 динара.
Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градоначелник Града на предлог надлежних 

секретаријата. 

Члан 11.
У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за 

буџетске резерве.
Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа Града у отклањању последица 

ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске 
и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који 
могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске 
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имовине за буџетску годину.
На позицији сталне буџетске резерве планирају се средства у износу од                        2.000.000 динара.
Коришћење средстава сталне буџетске резерве врши се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градоначелник Града на предлог надлежних 

секретаријата.
 

Члан 12.
Градско веће Града може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом  61. став 12. и 13.  

Закона о буџетском систему. 
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Градско 

веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву 
и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у 
довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 2. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом 
одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске 
резерве утврђене Законом о буџетском систему.

Члан 13.
Градоначелник Града може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом  61. Закона о 

буџетском систему, изузев промене апропријације из претходног члана. 

                                                                               Члан 14.
Градско веће Града одговорно је за спровеђење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима 

и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Овлашћује се Градоначелник Града да, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети 

захтев Министарству финансија и привреде Републике Србије  за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног 
дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 15.
 Новчана средства буџета Града, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других 

корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Града, воде се и депонују на 
консолидованом рачуну трезора.

Члан 16.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2013. 

годину ускладе са Одлуком о буџету града Панчева за 2013. годину  и доставе надлежним органима Градске 
управе града Панчева. 

Члан 17.
Изузетно, у случају да се буџету града Панчева из другог буџета (Републике, Покрајине, другог града 

или општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за 
надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли 
бити познати у поступку доношења ове одлуке, Секретаријат за финансије на основу тог акта, а  по захтеву 
надлежних секретаријата Градске управе града Панчева отвара  одговарајуће апропријације за извршење расхода 
по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 18.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и 

примањима буџета, а у оквиру средстава одобрених овом одлуком.
Обавезе преузете у 2012. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 

2012. године, преносе се у 2013. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених 
апропријација овом Одлуком.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе 
са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 19.
Сопствени приходи корисника средстава буџета који су у складу са  Законом о  изменама и допунама Закона 

о буџетском систему постали општи приход буџета, преносиће се у оствареном износу корисницима средстава 
буџета према наменама дефинисаним чланом 6. ове одлуке, а у складу са њиховим програмима и плановима.

Неутрошена средства корисника средстава буџета која су исказана као извор 13- Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година,  која  су у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему 
пренета на рачун извршења буџета,  књижиће се као нераспоређени вишак прихода из ранијих година и преносиће 
се корисницима средстава буџета према наменама дефинисаним чланом 6. ове одлуке, а у складу са њиховим 
програмима и плановима.

Члан 20.
Обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати 



    Страна    28 -- Број   38                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА          28. децембар 2012. године

апропријацији која им  за ту намену Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему могу преузети 

обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога 
надлежног секретаријата, уз сагласност Градског веће града Панчева, а највише до износа исказаних у члану 5. 
ове одлуке.

Плаћања која произлазе из обавеза преузетих по уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у 
више година, корисници из става 1. овог члана морају као обавезу укључити у финансијски план у години у којој 
обавеза доспева у износу обавезе за ту годину. 

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се и имају 
статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту 
буџетску годину. 

Члан 21.
Корисник буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су 

им та средства одобрена и по њиховим захтевима пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, 

обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 22.

Корисници буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене овом 
одлуком.

Корисници буџета подноси захтеве надлежним секретаријата Градске управе града Панчева за извршење 
буџета са одговарајућом  документацијом.

Корисник буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, 
уколико законом није другачије прописано.

На захтев органа надлежног за извршавање буџета, буџетски корисници су дужни да ставе на увид 
документацију и доставе податке на основу којих се финансирају њихови расходи, као и да доставе тромесечне 
извештаје о приходима и расходима, укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, 
средства се враћају у буџет Града.

Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење правоснажних судских 
одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових средстава.

                                                                  Члан 23.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретна ствари 

којим управљају други корсници јевних средстава, не плаћају закуп у 2013. години, осим сталних трошкова 
неопходних за обављање делатности.

       Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који 
управља јавним средствима врши плаћање,  а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог 
члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

       Рефундација  из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о 
буџетском систему.

Члан 24.
Град Панчево се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу (“Службени 

гласник РС” број 61/05, 107/09 и 78/11), при чему се мора водити рачуна о максималном дозвољеном дефициту 
локалне власти који је регулисан чланом  27.ж Закона о буџетском систему.

 Одлуку о дугорочном задуживању Града доноси Скупштина града Панчева  по претходно прибављеном 
мишљењу Министарства финансија и привреде Републике Србије. 

Члан 25.
Овом одлуком планирано је ново кредитно задуживање Града у укупном износу од 143.000.000 динара  за који 

ће се спровести поступак јавнe набавке  у 2013. години, а за  финансирање следећих  капиталних  инвестиција: 
- Реконструкција и доградња Пелистерске улице у износу од 53.000.000 динара без ПДВ-а и 
- Реконструкција и доградња  улице  Димитрија Туцовића у износу од 90.000.000 динара без ПДВ-а . 
По уговору  из 2011. године неповучена  средстава кредита у износу од 8,441.192 динара, користиће се за 

финансирање наставка радова везано за   Пројекат и почетак радова на покривању Зелене пијаце.

Члан 26.
Корисник буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или 

извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке, као и у 
складу са  осталим важећим прописима.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност 
дефинисана законом који се уређује буџет Републике Србије за 2013. годину.

Члан 27.
Ако се у току године примања буџета смање, односно остварују се у мањем обиму од планираног, издаци 

буџета ће се извршавати по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и 
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минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 6. ове одлуке, апропријације 

утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 28. 
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности  Градоначелника Града, засновати 

радни однос са новим лицима до краја 2013. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису 
обезбеђена  у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском 
кориснику.

У смислу става 1. овог члана корисник буџетских средстава подноси Градоначелнику града  захтев за давање 
претходне сагласности за заснивање радног односа са новим лицима који мора да буде детаљно образложен, а 
који садржи: потребан број нових лица, износ средстава за финансирање плата нових лица и коефицијенте за 
обрачун и исплату плата.

Захтев из става 2. овог члана корисник буџетских средстава подноси пре покретања поступка за заснивање 
радног односа.

Под новим лицима подразумевају се лица са којима буџетски корисник планира да заснује радни однос, 
услед чега долази до повећања укупног броја запослених код тог буџетског корисника.

Под новим лицима не подразумевају се запослени са којима је буџетски корисник засновао радни однос 
ради замене запослених на боловању или запослених који су отсутни из неких других разлога.      

Члан 29.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира 

из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2013. години сразмерно делу средстава 
обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу донација.

 Члан 30.
Привремено расположива средства  на консолидованом рачун трезора могу се краткорочно пласирати или 

орочавати код банака или других финансијских организација у складу са  Законом  о буџетском систему и Законом 
о јавном дугу, при чему се мора водити рачуна о ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Уговор из става 1. овог члана закључује лице које Градоначелник Града  овласти за управљање готовинским 
средствима трезора.

Члан 31.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета, Градско веће  града Панчева доноси одлуку о  задуживању у складу са одредбама 
члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник Републике Србије», бр. 61/05, 107/09 и 78/11).

Члан 32.
Приходи комуналне потрошње планирани у износу 390.000.000 динара, преносе се за намене опредељене 

овом одлуком  Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево, као индиректном 
буџетском кориснику за намене планиране годишњим програмом овог предузећа.  

Средства намењена за одржавање локалне путне мреже која су изузета из мреже државних путева I и II реда 
у износу од 7.910.000 динара, а која  Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе трансферише 
јединицама локалне самоуправе за редовно и повремено одржавање локалне путне мреже, на основу достављених 
ситуација (авансних, привремених,окончаних), уговора и уз извештај стручног надзора,  преносе се Јавном 
предузећу «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево. 

Јавно предузеће «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево је  у обавези да исплати ситуације 
извођачу радова у року од пет радних дана од дана када су средства пренета на рачун буџета јединице локалне 
самоуправе, као и да путем Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева,  достави Министарству 
регионалног развоја и локалне самоуправе доказ о извршеном плаћању у року од два радна дана од дана исплате 
извођачу радова.

Члан 33.
Приходи од локалне комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних и 

прикључних возила на уређеним и обележеним местима  планирани у износу  од 60.000.000 динара преносе се за 
намене опредељене овом одлуком Јавном комуналном предузећу «Хигијена» Панчево у износу од 53.000.000 и 
Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево у износу од 7.000.000 динара за намене 
планиране годишљим програмима ових предузећа.  

Члан 34.
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта користиће се за реализацију Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву за 
2013. годину који  донoси Скупштина града Панчева, а на који  Министарство пољопривреде,   шумарства и 
водопривреде  даje сагласност.

Члан 35.
Средства од продаје и закупа  станова у јавној  својини града  Панчева уплаћују се на посебан рачун јавних 

прихода.
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Примања остварена из претходног става, користиће се у складу са Одлуком о располагању становима града 
Панчева. 

Члан 36.
Средства остварена од прихода за заштиту и унапређење животне средине у 2013. години користиће се за 

намене предвиђене овом одлуком и Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине. 

Члан 37.
Средства опредељена за месне заједнице насељених места преносиће се на основу поднетих захтева месних 

заједница, за намене предвиђене њиховим плановима и програмима, на које сагласност даје Градско веће, а у 
складу са овом одлуком и оствареним приходима и примањима буџета.

Распоред коришћењa средстава у оквиру Раздела 3. Градска управа, глава 3.16. Месне заједнице  - Реализација 
инфраструктурних пројеката у насељеним местима предвиђеним Акционим планом за развој села за 2013. 
годину-конкурс,  у износу од 56.000.000 динара са укљученим ПДВ-ом, извршиће Градско веће града Панчева  
на предлог члана Градског већа за подручје села и руралног развоја   и Комисије образоване од стране надлежног 
ограна Града.

Члан 38.
Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаног, враћају се на терет 

погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописом није другачије одређено.
Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на основу решења које доноси надлежни орган.

Члан 39.
Овлашћује се Градоначелник Града да може да врши усклађивање исказаних прихода и примања и расхода  

и издатака са прописаним економским  класификацијама.

Члан 40.
Распоред коришћење средстава у 2013. години у оквиру Раздела 1, позиција 13 и 16.,  Раздела 2  позиције 

33,  34, 35, 37, 38, 39, 40и 41 и Раздела 3. Градска  управа, позиција 55, 62,  главе 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 
3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.22., 3.23  вршиће се по посебном акту (закључак и решење) Градоначелника града 
Панчева, а на предлог надлежног секретаријата, осим средстава планираних на позицијама у оквиру наведених 
глава на којима су наведени називи корисника средстава.

Члан 41.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун Извршења буџета Града до 31. 

децембра  2013. године,  средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим 
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града  Панчева  за 2013. годину.

Члан 42.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 

2014. и 2015. годину број 401- 00-713/2012- 03, које је донео министар надлежан за финансије, исказује се број 
запослених и то:

1. Oргани и организације локалне власти 319 на неодређено време и 43 на одређено време;
2. Установе  културе  178 на неодређено време и  8 на одређено време;
3. Месне заједнице 2. на неодређено време, Туристичка организација града Панчева     3 на неодређено време 

;
4. Предшколске установе  369 на неодређено време и 30 на одређено време;
5. ЈП «Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево 95 на неодређено време и  9  на одређено 

време;
6. ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево 23 на неодређено време и 1 на одређено време;
 У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 43.
Ову одлуку  објавити у «Службеном листу града  Панчева» и доставити Министарству финансија и привреде 

Републике Србије.

Члан 44.
Ова одлука ступа на снагу, наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града  Панчева », а 

примењиваће се од 1. јануара 2013. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА             
БРОЈ: II-04-06-45/2012            
Панчево, 28. децембар 2012. год.

 ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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372.

На основу члана 9. Закона о финансирању 
локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 
62/2006, 47/2011 и 93/2012) и чланова 39. и 99. став 
1. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/2008, 4/2009 и 5/2012), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној  28.12.2012. 
гододине донела је

О Д Л У К У
о изменама одлуке о градским 
административним таксама

Члан 1.
У Одлуци о градским административним 

таксама („Службени лист града Панчева” бр. 
16/2008, 26/2009 и 25/2010), Тарифа градских 
административних такси, која је саставни део ове 
одлуке, мења се и гласи:
„ТАРИФА ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТ-  

  ИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и 

други поднесак, ако овом одлуком није другачије 
прописано                                                101 дин.

2. За захтев за давање мишљења о примени 
градских прописа                                   430 дин.

Напомена:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се:
1) За накнадни поднесак којим обвезник 

захтева брже поступање по раније поднетом захтеву, 
односно поднеску;

2) За захтев за приступ информацијама од 
јавног значаја, у складу са законом којим се уређује 
слободан приступ информацимама од јавног 
значаја.

Тарифни број 2.

1. За решења која доноси Градска управа, ако 
овом одлуком није другачије прописано    301 дин.

2. За издавање уверења на основу евиденције, 
ако овом одлуком није другачије прописано (члан 
161. ЗУП-а) ,                                              181 дин.

3. За издавање уверења на основу спроведе-
ног поступка (члан 162. ЗУП-а)                   205 дин.

Напомена:
Ако се доноси једно решење или издаје уверење 

по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја 
плаћа се према броју обвезника којима се решење 
или уверење уручује.

Тарифни број 3.

1. За жалбу, односно приговор против решења, 
ако овом одлуком није другачије прописано

                                                                  205 дин.
2. За жалбу против закључка, ако овом одлуком 

није другачије прописано                      181 дин.
Напомена:
Ако се у истој управној ствари подноси једна 

жалба против решења, односно закључка од стране 

више лица обвезника таксе, такса по овом тарифном 
броју плаћа се према броју решења, односно 
закључака која се оспоравају жалбом.

3. За уложене ванредне правне лекове 
                                                               1.205 дин.
Тарифни број 4.
1. За обављање службених радњи ван 

службених просторија Градске управе: овера 
потписа, преписа и аутентичности рукописа, 
узимање изјаве странке и вршење других радњи 
увођењу поступка                                   645 дин.

2. За попис ствари умрлих лица     1.855 дин.
3. За издавање потврде о животу, потврде о 

издржавању и потврде о породичном стању које се 
користе у иностранству                      955 дин.

4. За решење о давању сагласности на употребу 
грба и заставе Града                                7.124 дин.

Тарифни број 5.
1. За разгледање предмета-правоснажних и 

архивираних                                                188 дин.
2. За захтев за увид у пројектну документацију 

која се налази у архиви                      483 дин.

Тарифни број 6.
1. За опомену којом се обвезник позива да плати 

дужну таксу 101 дин.

Тарифни број 7.
1. За издавање такси дозволе        417 дин.
2. За издавање дупликата такси дозволе 
                                                                  827 дин.
3. За продужење-измену података о такси 

дозволи                                                430 дин.
4. За решење о утврђивању услова за обављање 

такси превоза, за физичка лица и запослене код 
правног лица                                                712 дин.

5. За решење о утврђивању услова за обављање 
такси превоза, за предузетнике     2.009 дин.

6. За решење о утврђивању услова за обављање 
такси превоза, за правна лица                   2.286 дин.

7. За издавање идентификационих 
ветробранских налепница                      502 дин.

8. За пријаве о привременом прекиду обављања 
такси превоза по Одлуци о јавном превозу путника у 
друмском саобраћају на територији града Панчева 
                                                                         289 дин.

9. За решење о утврђивању накнаде за промену 
немене обрадивог пољопривредног земљишта 
                                                                         645 дин.

10. За решење о вршењу угоститељских услуга 
ванугоститељског објекта                      645 дин.

11. За пријаве пружања угоститељских услуга 
запосленим, односно корисницима и сезонском 
пословању угоститеља                                   289 дин.

12. За издавање уверења о обављању делатности 
уписане у регистар (осим регулисања стажа) 

                                                                  214 дин.
13. За решење о давању сагласности
на употребу имена «Панчево»
- за страна лица                              71.239 дин.
- за домаћа лица                              42.743 дин.
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- за предузетнике                 28.495 дин.

14. За давање података уписаних у регистар 
радњи путем средстава за електронску обраду 
података (по страни)                                     74 дин.

15. За издавање решења о дужем радном 
времену угоститељских објеката     3.572 дин.

16 За издавање водопривредних услова, 
водопривредних сагласности и водопривредних 
потврда                                                712 дин.

17. За давање мишљења на елаборат за 
остваривање права на умањење накнаде за 
уређивање грађевинског замљишта        431 дин.

18. За издавање потврде за остваривање права 
на умањење накнаде за уређење грађевинског 
земљишта                                                431 дин.

Тарифни број 8.
1. За захтев за излазак службених лица по 

захтеву странке                                              316 дин.

Тарифни број 9.
1. За издавање одобрења за постављање 

реклама, истицање фирми и др.         511 дин.
2. За издавање одобрења за постављање киоска 

на јавној површини                                   712 дин.
3. За издавање одобрења за постављање 

покретних објеката и уређаја                      712 дин.
4. За издавање одобрења за постављање 

светлеће и обичне витрине и рекламе        712 дин.
5. За издавање одобрења за постављање летње 

баште отвореног типа                                  712  дин.
6 За издавање одобрења за постављање летње 

баште покривеног типа                      712 дин.
7. За захтев за употребне дозволе за летње 

баште покривеног типа                                 712 дин.
8. За одобрење за постављање јавне 

телефонске говорнице и надстрешнице за аутобуска 
стајалишта                                                712 дин.

9. За захтев за издавање употребне дозволе 
за јавне телефонске говорнице и надстрешнице за 
аутобуска стајалишта                                   712 дин.

10. За решење за рушење објекта        712 дин.

Тарифни број 10.

1. За захтев за доношење решења за исељење 
бесправно усељених лица                      954 дин.

2. За захтев за извршење решења        954 дин.

Тарифни број 11.

1. За увид у планска документа        430 дин.
2. За уступање дигиталне копије урбанистичког 

плана                                                        20.373 дин.
3. За уступање дигиталне копије сваке измене 

и допуне плана                                              7.112дин.
4. Израда графичких прилога на плотеру (код 

издавања информације о локацији, локацијској 
дозволи, као и у друге сврхе), и то:

- по дужном метру у формату А1      755 дин.

- по дужном метру у формату А0   1 057 дин.
5. За потврђивање пројекта парцелације и 

препарцелације                                1.425 дин.
6 За издавање услова за исправку граница 

суседних парцела                                1.425 дин.
7. За потврђивање урбанистичког пројекта 

као урбанистичко-архитектонске разраде локације 
намена за:

-вишепородично становање   16.743 дин.
-комерцијална делатност                19.533 дин.
-производна делатност                10.046 дин.
-остале намене                             12.278 дин.

Напомена:
Такса за тачке 5, 6. и 7. из овог тарифног броја 

не плаћа се за објекте јавне намене.

Тарифни број 12.

1. За решење о кретању и заустављању мимо 
утврђеног режима саобраћаја                   1.425 дин.

2. За решење о заустављању и паркирању 
теретног моторног возила ради снабдевања - 
месечно                                             1.200 дин.

3. За издавање одобрења за кретање и 
заустављање возила у пешачкој зони за посебне 
потребе                                             1.425 дин.

4. За издавање одобрења за кретање возила 
власника који станују у пешачкој зони        215 дин.

5. За решење о измени режима саобраћаја ради 
извођења радова на одржавању јавних путева 1.425 
дин.

6. За решење о измени режима саобраћаја 
ради извођења радова на подземним и надземним 
инсталацијама                                             1.425 дин.

7. За решење о измени режима саобраћаја 
ради одржавања спортске или друге манифестације 
на јавном путу                                                430 дин.

8. За издавање одобрења за резервацију 
паркинг места                                             1.425 дин.

9. За издавање потврде о погодности возила за 
такси превоз                                               356 дин.

Тарифни број 13.

1. За израду смртовнице                     195 дин.
2. За пријаву о склапању брака        101 дин.
3. За склапање брака у службеним просторијама 

радним даном ван радног времена        712 дин.
4. За склапање брака у службеним просторијама 

нерадним данима                                1.284 дин.
5. За склапање брака ван службених просторија 

Градске управе, осим у установама за издражавање 
казне и болницама                                6.412 дин.

6. За склапање брака уз учешће преводиоца 
                                                                      1.855 дин.

7. За решење о исправци грешака у МК (када 
грешку није направила Градска управа)     645 дин.

8. За издавање извода и уверења из матичних 
књига и књиге држављана                       89 дин.
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Напомена:
Такса из тачке 8. овог тарифног броја плаћа се 

у случајевима наведеним у члану 14. тачкама 6, 7, 
8, 9 и 11. ове одлуке.

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

објављивања у «Службеном листу града Панчева«, 
а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА             
БРОЈ: II-04-06-45/2012    
Панчево, 28. децембар 2012. год.
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

373.

На основу чланова  6. и  7. и 11. 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 Панчева (“Службени лист града Панчева”, 
бр. 8/08,  4/09 и 05/12), Скупштина града Панчева 
на седници одржаној28. децембра 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, 
8/12 и 31/12 )  :

У члану 2. у тачки 4. после речи „местима“ слово 
„и“ се брише, а у тачки 5. иза  речи „коришћења“ 
брише се тачка („.“)  и додају се тачке:

„6) коришћење рекламних паноа, укључујући 
и истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима који припадају 
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.);

7) коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословних просторија у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности и

8) заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова.”

Члан. 2
После члана 7. додаје се Члан 7а. који гласи:
 “Члан 7а.

„Комунална такса из члана 2., тачке 7. и 8. ове 
одлуке, утврђује се и плаћа по зонама

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

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

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

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

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

Члан 3.
У члану 9 став 2. мења се и гласи:
„Обвезник комуналне таксе за истицање 

фирме на пословном простору који је у претходној 
пословној години, остварио приход изнад 50.000.000 
динара, у обавези је да до 30. марта године за 
коју се врши утврђивање локалне комуналне 
таксе за истицање фирме на пословном простору, 
Секретаријату за пореску администрацију Градске 
управе града Панчева поднесе порсеку пријаву ПП 
ЛКТ са следећим прилозима:

- копију биланса успеха за период 01.01. до 
31.12. претходне пословне године и

- потврду о регистрацији редовног годишњег 
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финансијског извештаја 
који су поднети надлежном органу у складу 

са прописима којима се уређује рачуноводство и 
ревизија.“

Члан 4.
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;

- коришћење рекламних паноа, укључујући 
и истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима који припадају 
граду Панчеву (коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и сл.)

-За коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословних просторија у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности

-заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова

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 на такси станици 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, у име и за 
рачун буџета града Панчева, за :

- држање моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина 
врши Министарство унутрашњих послова, 
Дирекција полиције, Полицијска управа Панчево 
приликом регистрације возила. 

- коришћења простора за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила на уређеним 
и обележеним местима  - смештање возила на 
отвореним површинама - паркирање вршиће  ЈКП 
“Хигијена” Панчево - којој су Одлуком о уређењу 
мирујућег саобраћаја на територији града Панчева 
поверени послови управљања.“

Наплату комуналне таксе, у име и за рачун 
буџета града Панчева, за :

-коришћења простора за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила на уређеним и 
обележеним местима вршиће привредна друштва 
регистрована за послове телекомуникација и 
привредна друштва регистрована за послове  
продаје штампе, а на основу уговора .

Члан 5.
Члан 17. мења се и гласи:
Ако обвезник комуналне таксе не поднесе 

пријаву , односно захтев за коришћење права, 
предмета или услуга, не изврши плаћање паркинга, 

раскопавањa посебних паркиралишта ради 
извођења грађевинских радова, полагања подземне 
инфраструктуре и слично и за заузеће  грађевинским 
материјалом   надлежној организационој јединици 
Градске управе града Панчева и субјектима  према 
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 6.
Члан 17а. мења се и гласи :
„Корисници права предмета и услуга из члана  

2. тачке 6. 7.  и 8. ове Одлуке, који на дан ступања на 
снагу измена и допуна ове Одлуке имају заснован 
уговорно-правни однос са  субјекатима према којима 
град Панчево врши права оснивача, везан за права 
предмете и услуге из чл.2 тачке 6. 7. и 8.  остају 
у уговорно-правној обавези, са горе наведеним 
субјектима закључно са 31.12.2013.године, када 
уговори престају да важе.

Корисници права предмета и услуга из става 1 
овог члана од 01.01.2014. године постају обвезници  
локалних комуналних такси из члана 2. тачке 6. 7. 
и 8. ове одлуке, ако у складу са посебним актом 
скупштине града Панчева  испуне услове  да користе 
права предмете и услуге  за које се плаћају локалне 
комуналне  таксе.

Корисници права предмета и услуга из 
члана  2. тачке 6. 7.  и 8. ове Одлуке који наставе 
коришћење површине јавне намене за преостало 
време из  уговорно-правног односа , у обавези су да 
од 01.01.2014.године, плаћају локалну комуналну 
таксу, по основу Решења Секретаријата за пореску 
администрацију Градске управе града Панчева, а да 
доспеле обавезе за пословну годину 2013. изврше 
по основу уговорно-правног односа.

ЈП „Дирекција“ је у обавези да  Секретаријату 
за пореску администрацију достави Одлуку о  
коришћењу површине јавне намене , најкасније до 
31.01.2014.године.”

Члан 7.
Таксе на тарифи која је саставни део Одлуке 

мења се и гласи:

Тарифни  број 1

„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.
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2) Обвезници таксе из овог тарифног броја су 
правна и физика лица.

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

4) комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору, коју чини 1,5 (једна и по)  
просечна зарада по запосленом остварена на 
територији града Панчева у периоду јануар - август 
године која претходи години за коју се утврђује 
фирмарина,  на годишњем нивоу  износи :
У насељеном месту Панчево   97.850 дин. 
У насељеним местима на 
територији града Панчева 

                                     
48.925 дин. 

5) Таксу на фирму у петоструком износу (седам и 
по просечних зарада по запосленом остварених на 
територији града Панчева у периоду јануар - август 
године која претходи години за коју се утврђује 
фирмарина ) плаћају правна лица која су према 
закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
велика, средња и мала правна лица, у смислу закона 
којим се уређује рачуноводство и предузетници који 
обављају делатност:

 банкарство,
 казина, коцкарница, кладионица, бинго сала 

и пружања коцкарских услуга
6) Таксу на фирму у четвороструком износу 

(шест просечних зарада по запосленом остварених 
на територији града Панчева у периоду јануар 
- август године која претходи години за коју се 
утврђује фирмарина ) плаћају правна лица која 
су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у велика, средња и мала правна лица, 
у смислу закона којим се уређује рачуноводство и 
предузетници који обављају делатност:

 -     осигурања имовине и лица; 
-     производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте; 
-    производње и трговине на велико дуванским 

производима;
-    производње цемента;
- поштанских, мобилних и телефонских 

услуга; 
-   електропривреде и 
-   ноћних барова и дискотека
7) Такса на фирму умањује се:
 Осталим правним лицима, која су према закону 

којим се уређује рачуноводство, разврстана у:
- Велика правна лица за 10%,
- Средња правна лица  за 30%,
- Мала правна лица и      предузетници 
са приходом већим од 50.000.000,00 
динара

 за 80%;

Осталим предузетницима који су у претходној 
пословној години остварили  приход  преко 
50.000.000 динара а чија је регистрована претежна 
делатност:

- превоз робе, осим транспорта опасних 

материја,
- Услужно занатство,
- Туристичке услуге,
- Услуге у промету робе  умањује се за 90%;
Предузетницима који су у претходној пословној 

години остварили  приход преко 50.000.000 динара 
а чија је регистрована претежна делатност продаја 
робе на тезгама умањује се за 92%;

Предузетницима који су у претходној пословној 
години остварили  приход преко 50.000.000 
динара а чија је регистрована претежна делатност 
производно занатство, умањује се за 95%.

8) Привредни субјекти у поступку ликвидације 
задужују се таксом на фирму до дана регистровања 
и објављивања одлуке о покретању поступка 
ликвидације, уколико је истакнути назив фирме 
уклоњен, а у складу са законом којим се уређује 
ликвидација привредних субјеката.

Таксу за истицање фирме на пословном 
простору не плаћају обвезници који имају 
регистровану делатност производња електричне 
енергије у електранама на сунце и ветар (обновљиви 
извори енергије), 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.

9) За 50% се умањује такса на фирму по свакој 
следећој пословној јединици правним лицима која 
су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у велика и  средња правна лица, као и 
предузетницимаи малим правним лицима која имају 
годишњи приход преко 50.000.000 динара чије је 
седиште на територији града Панчева, а максимално 
задужење обвезника за једну истакнуту фирму не 
може бити веће од највећег износа предвиђеног 
Законом о финансирању локалне самоуправе.

10) Пословне јединице правних лица и 
предузетника који су разврстани у велика и  средња 
правна лица, као и предузетницима и малим правним 
лицима која имају годишњи приход преко 50.000.000 
динара, 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 за једну истакнуту фирму не може бити 
веће од највећег износа предвиђеног Законом о 
финансирању локалне самоуправе.

11) За 75% се умањује такса на фирму по свакој 
следећој пословној јединици правним лицима која 
су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у велика, средња и мала правна лица, 
у смислу закона којим се уређује рачуноводство и 
предузетницима, а обављају делатности банкарства, 
осигурања имовине и лица, производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте, производње и трговине 
на велико дуванским производима, производње 
цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 
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кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека чије је седиште 
на територији града Панчева, а максимално 
задужење обвезника за једну истакнуту фирму не 
може бити веће од највећег износа предвиђеног 
Законом о финансирању локалне самоуправе.

12) Пословне јединице правних лица која 
су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у велика, средња и мала правна лица, 
у смислу закона којим се уређује рачуноводство и 
предузетника, који обављају делатности банкарства, 
осигурања имовине и лица, производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте, производње и трговине 
на велико дуванским производима, производње 
цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека, 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 75%, а максимално задужење обвезника за једну 
истакнуту фирму не може бити веће од највећег 
износа предвиђеног Законом о финансирању 
локалне самоуправе.

13) 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.

14) Порески обвезници који на дан 31.12.2012. 
године немају дуга, остварују попуст од 10% за 
наредну годину.“

Тарифни број 2

„(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 

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

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

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

- тешко теретно возило чија највећа дозвољена 
носивост 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 

носивост а 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 носивост која прелази 1 t  али не

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

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

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

- велико прикључно возило чија највећа 
дозвољена носивост 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”.”

Тарифни број 3

“1. За држање средстава за игру - “забавне игре” 
утврђује се такса дневно, и то:

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

40
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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 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.”

Тарифни број 4
„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 плаћање паркинга путничких, комби и теретних возила до 1 t носивости врши се 
куповином паркинг карата или слањем СМС-а. СМС порука садржи регистарски 
број возила и шаље се на следеће бројеве:

дин.

9131 - прва зона (максимално задржавање 180 минута) 28,94
9132 - друга зона (максимално задржавање 240 минута) 23,15
9133 - трећа зона (цео дан) 69,44
9134 - трећа зона (сат) 17,36

2. за плаћање повлашћене паркинг карте за физичка и правна лица која имају пријаву 
пребивалишта односно седиште предузећа унутар једне од зона и да се возило води 
на подносиоца захтева што физичка лица доказују личном картом и саобраћајном 
дозволом а правна лица изводом из АПР-а не стариним од 6.месеци, потврдом из 
ПИБ регистра, уговором о закупу или куповином локала унутар зоне. Карта се 
издаје на минимум 1. месец и важи за неограничено паркирање унутар зоне за коју 
се подноси захтев а максимум до истека регистрације:
- физичка лица за прву, другу или трећу зону 290,00
- правна лица за прву зону 1.852,00
- правна лица за другу зону 1.620,00
- правна лица за трећу зону 1.390,00

3. за плаћање претплатне паркинг карте имају права сва физичка и правна лица са 
пребивалиштем односно седиштем предузећа на територији града Панчева. 
Подносилац захтева не мора бити власник возила, већ захтев може поднети са 
овлашћењем. Карта се издаје на минимум месец дана, а максимум до истека 
регистрације и издаје се за другу или трећу зону и корисник се може неограничено 
паркирати у зони коју је изабрао. Физичка лица подносе личну карту, саобраћајну 
дозволу и овлашћење, а правна лица изводом из АПР-а не стариним од 6.месеци, 
потврдом из ПИБ регистра, уговором о закупу или куповини пословног простора:
физичка лица за прву зону 1.157,00
правна лица за прву зону 2.894,00
физичка лица за другу зону 810,00
правна лица за другу зону 2.315,00

4. за плаћање комбиноване паркинг карте имају право сва физичка и правна лица која 
имају пребивалиште, односно седиште на територији града Панчева. Подносилац 
захтева не мора бити власник возила, већ захтев може поднети са овлашћењем 
и издаје се за другу и трећу зону и корисник се може неограничено паркирати у 
зони коју је изабрао. Карта се издаје на минимум 1. месец а максимум до истека 
регистрације. Физичка лица подносе личну карту, саобраћајну дозволу , а правна 
лица извод из АПР-а не старијим од 6.месеци, потврду из ПИБ регистра, уговор о 
закупу или купопродајни уговор за пословни простор.
физичка лица 1.736,00
правна лица 4.051,00

5. за плаћање повлашћене паркинг карте за особе са инвалидитетом имају право особе 
са инвалидитетом за зону по слободном избору са пребивалиштем на територији 
града Панчева и којима је од стране надлежног органа града Панчева признато право 
на знак приступачности. Повлашћена паркинг карта се може издати искључиво за 
возило у својини подносиоца захтева:
- пунолетног инвалидног листа и
- родитеља, стараоца или усвојиоца који са инвалидним лицем живи у заједничком 
домаћинству ( за малолетна лица и лица лишена пословне способности)
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за било коју зону 290,00
6. за плаћање сезонске повлашћене паркинг карте за физичка лица која немају 

пребивалиште на територији града Панчева или на територији Републике 
Србије, а долазе у посету код лица која имају пребивалиште на подручју неке од 
паркинг зона.
Карта се издаје за период од једног месеца уз подношење фотокопије личне 
карте власника возила, фотокопија саобраћајне дозволе, фотокопија личне карте 
лица код кога подносилац захтева долази у посету, изјава лица које прима посету 
да ће подносилац захтева боравити код њега.
за било коју зону 290,00

7. за паркирање теретних возила и аутобуса
- за 12 часова 200 дин.
- за 24 часа 550 дин.
- за возила са страним таблицама до 24 часа 2500 дин.

8.  за смештање возила на отвореним површинама
-путничко возило 90 дин.
- комби возило 110 дин.
-аутобуси 800 дин.

9. За коришћење обележених места на такси станици по ауто такси возилу 
месечно

316 дин. 

10. За раскопавање посебних паркиралишта ради извођења грађевинских радова, 
полагања подземне инфраструктуре и слично и заузеће  грађевинским 
материјалом
- прва зона 405,16
- друга зона 324,10
- трећа зона 243,04

10. Места на којима се за паркирање и 
заустављање моторних возила и њихових 
приколица наплаћује такса из овог тарифног 
броја, одређује орган Градске управе надлежан 
за послове саобраћаја.

11. Таксу из тачке 1-8 овог тарифног броја 
плаћа возач паркираног возила на одређеним 
местима.

12. Таксу за паркирање возила не плаћају:
- особе  са инвалидитетом  чији су 

екстремитети битни за управљање возилом 
оштећени најмање 60%, остала инвалидна 
лица са најмање 70% инвалидности, лица са 
оштећењем карлице, лица са више од 50% 
оштећења вида, лица на дијализи, лица оболела 
од дистрофије, параплегије, квадриплегије и 
церебралне парализе, која за кретање користе 
инвалидска колица, ратни и мирнодопски војни 
инвалиди и цивилни инвалиди рата до IV групе 
инвалидности и родитељи, односно стараоци 
инвалидне деце са оштећењима доњих 
екстремитета и карлице као и слепе деце, под 
условом да похађају школу, факултет или да су 
смештена у установу за дневни боравак или да 
иду на рехабилитацију или редован лекарски 
преглед на посебно обележеним местима за 
паркирање возила особе са инвалидитетом на 
подручју Града;

- трудница или члан заједничког 
домаћинства на посебним паркиралиштима 

на територији Града, осим на местима 
резервисаним за инвалиде са ограничењем на 
једно возило по домаћинству. Возило мора да 
има посебну налепницу издату од Агенције за 
саобраћај градске управе Града Панчева - знак 
за означавање возила труднице (рода у лету 
са завежљајем у коме се налази беба, испод 
ког је текст “Бесплатан паркинг”, испод ког је 
уоквирен текст “важи до”, испод кога је текст 
“за возило”) са бројем регистарске ознаке 
возила носиоца права и роком важења и иста 
мора бити истакнута у предњем десном углу 
ветробранског стакла возила.

- возила хитне медицинске помоћи, 
полиције, војске, Градске управе и комуналних 
служби за време интервенције

13.У име и за рачун буџета града Панчева, 
наплаћују  таксу из:

 тачке 1. овог тарифног броја
-привредна друштва регистрована за 

послове телекомуникација
-привредна друштва регистрована за 

послове  продаје штампе
тачке 2.-6 и 8. овог тарифног броја
-  ЈКП “Хигијена” Панчево - којој су 

Одлуком о уређењу мирујућег саобраћаја на 
територији града Панчева поверени послови 
управљања.

тачке 7. овог тарифног броја
- ЈКП “Аутотранспорт“ Панчево 
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површине, бандере и сл.).
Локална комунална такса за коришћење 

рекламних паноа, укључујући и истицање и 
исписивање фирме ван пословног простора на 
објектима и просторима који припадају граду 
Панчеву (коловози, тротоари, зелене површине, 
бандере и сл.) на годишњем нивоу за правна 
лица и предузетнике плаћа се у износима од 20% 
прописаног износа за плаћање таксе на фирму из 
Тарифног броја 1, зависно од тога да ли су разврстани 
у велика, средња и мала правна лица и предузетнике 
и зависно од делатности које обављају.

Обвезнике и локације за  коришћење права, 
предмета и услуга на територији града Панчева 
из овог тарифног броја утврђује ЈП „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево и  акт 
доставља  Секретаријату за пореску администрацију 
ради доношења решења о утврђивању таксе .

  
Тарифни број 7
 
За коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословних просторија у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности, од сваког целог или започетог 
квадратног метра коришћеног простора утврђује се 
такса на месечном нивоу, и то:

1) Такса за киоск до  7 метара квадратних  по 
метру квадратном  заузете површине, на месечном 
нивоу износи  

ЗОНА Јавна 
површина

Цена дин/ m² 

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

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

2) Такса за киоск површине преко 7 метара 
квадратних за првих 7 метара квадратних 
обрачунава се по износима наведеним у ставу 2. 
овог тарифног броја, а за преосталу површину 
киоска месечна такса по метру квадратном заузете 
површине износи:

ЗОНА Јавна 
површина

Цена дин/ m² 

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

3) Такса за постављање башти и отворених 
угоститељских садржаја  на месечном нивоу, по 
метру квадратном износи:

 

тачке 9. овог тарифног броја
-Секретаријат за привреду и економски развој 

Градске управе града Панчева, 
14.Такса из тачке 9. за коришћење такси станице 

плаћа се унапред за период за који се издаје такси 
дозвола, а утврђује је Секретеријат за привреду и 
економски развој.

15.Такса за из тачке 10. обрачунава се дневно 
за  период коришћења и плаћа се унапред најдуже 
до краја текуће године и исту наплаћује  у име и 
за рачун буџета града Панчева ЈКП “Хигијена” 
Панчево - којој су Одлуком о уређењу мирујућег 
саобраћаја на територији града Панчева поверени 
послови управљања.

16. Контролу и евиденцију прихода а на основу 
достављеног акта  надлежног Секретаријата, 
односно субјеката према којима град Панчево врши 
права оснивача  побројаних у тачкама од 1 до 10 
врши Секретаријат за пореску администрацију 
Градске управе града Панчева.

17.Ако корисник паркиралишта не плати дневну 
карту, ЈКП “Хигијена” Панчево - којој су Одлуком 
о уређењу мирујућег саобраћаја на територији 
града Панчева поверени послови управљања ће 
припремити комплетну документацију  са захтевом  
за покретање прекршајног поступка и  доставити 
Секретаријату за пореску администрацију како 
би исти поднео захтев за покретање прекршајног 
поступка надлежном Суду.

Тарифни број 5
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.

   
Тарифни број 6 

 Предузетници и мала правна лица (осим 
предузетника и правних лица која обављају 
делатности: банкарства; осигурања имовине и 
лица; производње и трговине нафтом и дериватима 
нафте; производње и трговине на велико дуванским 
производима; производње цемента; поштанских, 
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 
динара, не плаћају локалну комуналну таксу 
за коришћење рекламних паноа, укључујући и 
истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима који припадају 
граду Панчеву (коловози, тротоари, зелене 
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такса се плаћа  по возилу  на месечном нивоу и 
износи:

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

9). Месечна такса за  коришћење јавне површине 
за период дужи од 30 дана на делу уличног тротоара 
или платоа ради постављања  покретних објеката и 
уређаја (аутомати, фрижидери, расхладне витрине, 
покретне расхладне витрине,  уређаји за печење 
и продају кокица, кукурузних класова, кестења,  
шећерне пене и америчких крофница, покретне 
тезге, покретне тезге за продају пољопривредних 
производа, платои за продају сезонских 
пољопривредних производа из возила, промотивни 
платои, улични свирачи, хоризонталне рекламе, 
покретни мобилијари)  плаћа се: 

ЗОНА Цена дин/ m² 
прва 1.600,00
друга 1.360,00
трећа 1.120,00
четврта 880,00
пета 640,00

10) Дневна такса за  коришћење површине 
јавненамене за период краћи од 30 дана по метру 
квадратном на делу уличног тротоара или платоа 
ради постављања  покретних објеката и уређаја 
(аутомати, фрижидери, расхладне витрине, покретне 
расхладне витрине,  уређаји за печење и продају 
кокица, кукурузних класова, кестења,  шећерне пене 
и америчких крофница, покретне тезге, покретне 
тезге за продају пољопривредних производа, платои 
за продају сезонских пољопривредних производа 
из возила, промотивни платои, улични свирачи, 
хоризонталне рекламе,покретни мобилијари ) плаћа 
се: 

ЗОНА Цена дин/ m² 
прва 106,00
друга 90,00
трећа 74,00
четврта 58,00
пета 42,00

11). Локална комунална такса по овом 
тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за 
претходни месец, по решењу Секретаријата за 
пореску администрацију, а на основу достављеног 
акта надлежног Секретаријата, Агенције, односно 

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

4) Такса за постављање башти и отворених 
угоститељских садржаја на делу посебно обележеног 
паркинг простора наплаћује се у двоструком  износу 
утврђене таксе из тачке 3. овог тарифног броја.  

5) Такса за постављање тенди, надстрешница 
за баште, затворених башти и уз остале објекте на 
површинама јавне намене по метру квадратном на 
месечном нивоу износи:

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

Остали објекти из претходног става не односе 
се на киоске и друге монтажно-демонтажне објекте 
на површинама јавне намене.

6) Такса за постављање монтажно-демонтажне 
јавне говорнице по јавној говорници на месечном 
нивоу износи:

ЗОНА Цена по говорници
прва 1.600,00
друга 1.360,00
трећа 1.120,00
четврта 880,00
пета 640,00

7) Такса за постављање објеката за извођење 
забавних програма, осим за дечије аутомобиле 
за изнајмљивање по метру квадратном дневно 
износи:

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

8) Такса за коришћење јавне површине за вожњу 
дечијих аутомобила , мотора и сл. за изнајмљивање, 
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субјеката према којима град Панчево врши права 
оснивача. 

Акта  за коришћење простора на јавним 
површинама који се доставља Секретаријату за 
пореску администрацију мора да садржи следеће 
податке  пореског обвезника:

- за правна лица: порески идентификациони 
број, матични број правног лица , седиште правног 
лица из АПР-а;

- за предузетнике и физичка лица: порески 
идентификациони број, ЈМБГ, матични број радње, 
адреса пребивалишта из личне карте, назив радње 
са седиштем из АПР-а, број пасоша и евиденциони 
број за стране држављане и број одговарајуће 
исправе за избегла, прогнана и расељена лица.

12). Локална комунална такса из овог тарифног 
броја не плаћа се за коришћење простора на јавним 
површинама ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности.

Ако се поред штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности продаје и нека друга роба, онда 
се таксе плаћају у целокупно прописаном износу из 
овог тарифног броја.

13). Локалну комуналну таксу из овог 
тарифног броја за повремено коришћење простора 
на јавним површинама на покретним објектима 
(вашари, сајмови, изложбе и друге традиционалне 
манифестације) хуманитарне, верске и друге 
регистроване непрофитне организације плаћају у 
висини 50% од прописаног износа.

 Тарифни број 8 

За заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова, 
дневно по метру квадратном такса  износи:

1.
ЗОНА Цена дин/ m² 
прва 14,00
друга 12,00
трећа 10,00
четврта 8,00
пета 6,00

2. При извођењу радова на објектима који 
изискују раскопавање коловоза и тротоара такса се 
плаћа дневно по квадратном метру:

- ако се раскопавање врши у времену од 15. 
марта до 15. новембра и то у следећим износима:

ЗОНА Цена дин/ m² 
прва 28,00
друга 24,00
трећа 20,00
четврта 16,00
пета 12,00

3. При заузимању јавних површина које захтева 

забрану кретања возила и пешака и паркирања возила, 
а на основу елабората израђеног по претходној 
сагласности управљача пута и прибављању решења 
о затварању саобраћаја Агенције за саобраћај 
градске управе града Панчева, такса се плаћа дневно 
по квадратном метру, и то:

- уколико се затварање саобраћаја односи на 
коловоз у улицама у којима саобраћају возила 
градског превоза у износу  од 42,28 динара

- уколико се затварање саобраћаја односи 
на коловоз у осталим улицама у износу  од 25,14 
динара

- уколико се врши затварање пешачког саобраћаја 
на тротоарима у износу  од 17,14 динара

4. Такса из овог тарифног броја повећава се 
за 50% уколико се дозвољени рок за раскопавање, 
односно заузимање јавних површина продужава за 
15 дана, а уколико се рок продужи више од 15 дана, 
такса се повећава за 100%.

5. Таксу из тачке 1. овог тарифног броја плаћа 
инвеститор објекта, на основу скице заузећа са 
исказаном површином заузећа и  одлуке о коришћењу 
јавне површине издате од стране ЈП „Дирекције за 
изградњу и уређење Панчева“ Панчево. 

6. Таксу из тачке 2. и 3. овог тарифног броја 
плаћа инвеститор, који је уз захтев обавезан да 
достави скицу заузећа са исказаном површином 
заузећа овереном од стране одговорног пројектанта, 
одлуке о коришћењу јавне површине издате од 
стране ЈП „Дирекције за изградњу и уређење 
Панчева“ Панчево  и дозволе-одобрења за извођење 
радова.

7. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја не 
плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање 
јавне површине врши због реконструкције 
коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне 
површине, као и приликом извођења радова 
јавних и јавно комуналних предузећа на 
изградњи или реконструкцији објеката комунлне 
инфраструктуре.

8. Таксу из овог тарифног броја, утврђује 
решењем Секретаријат за пореаску администрацију 
на основу документације наведене у тачки 3. 5. и 6. 
овог тарифног броја односно захтева странке.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана  

објављивања  у „Службеном листу града Панчева“,  
а примењује се од 1. јануара 2013. године .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА             
БРОЈ: II-04-06-45/2012    
Панчево, 28. децембар 2012. год.
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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374.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
чланова 6. и 7. Закона о финансирању локалне 
самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/06, 47/11 
и 93/12 ), чланова 90., 91., 92., 93., 94. и 95. Закона 
о планирању и изградњи («Службени гласник РС» 
бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11), члана 
39. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» бр.08/08, 04/09 и 05/12), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној _   28.12 .       2012 
.године донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
МЕРИЛИМА ЗА УТВРЋИВАЊЕ НАКНАДЕ 

ЗА УРЕЋИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде 

за уређивање грађевинског земљишта (“Службени 
лист града Панчева” број 33/12) у члану 3. иза става 
З.додаје се нови став 4. који гласи:

„Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта се не плаћа за просторе лифтова као и за 
комуникације у гаражама у оквиру објекта.”

Члан 2.
Члан 5.став 6. мења се и гласи: Трећа зона:
обухвата већи део насеља Кудељарски насип 

и Миса виногради (Стара и Нова Миса) тако да 
од пруге за Зрењанин иде улицом Кудељарска 
и суседна, даље улицом Власинском, даље ка 
северозападу до границе ГУП-а, границом ГУП-а 
до атарског пута, атарским путем до Новосељанског 
пута, Новосељанским путем до атарског пута ка 
североистоку до пруге за Вршац, даље пругом 
за Вршац ка југу и југозападу (према граду) до 

улице Војвођанске, улицом Војвођанском до улице 
Србијанске, улицом Србијанском до улице Стара 
Козарачка, улицом Стара Козарачка до улице 
Баваништански пут, Баваништанским путем до 
улице Првомајске, Првомајском до улице Жарка 
Зрењанина, затим пругом да улице Тозе Марковића, 
даље улицом Тозе Марковића до Спољностарчевачке, 
даље улицом 7.јула до улице Јоакима Вујића, 
Јоакима Вујића до Стевана Сремца, Стевана Сремца 
до Раваничке, Раваничком до улице Милешевске, 
Милешевском до улице Грачаничке, Грачаничком 
до Предвојничке обуке, од Предвојничке обуке 
до Баваништанског пута, са свим припадајућим 
парцелама чији је фронт наслоњен на наведене 
улице. За парцеле које се налазе на углу и припадају 
различитим зонама обрачун трошкова врши се према 
висини накнаде за вишу зону. Трећа зона обухвата 
и парцеле које фронтом излазе на Јабучки пут до 
границе ГУП-а, затим парцеле које фронтом излазе 
на Баваништански пут до границе ГУП-а и парцеле 
које фронтом излазе на улице Жарка Зрењанина и 
Спољностарчевачку до границе ГУП-а.

Члан 3.
У члану 8. тачка 2. иза речи “цистерне” додаје 

се реч “и”.
У истом члану тачка 4. иза речи “заштита 

животне средине,” додају се речи “и објекти - 
простори традиционалних цркава и традиционалних 
верских заједница у смислу Закона о црквама и 
верским заједницама (“Службени гласник РС” број 
36/06).

Члан 4.
Члан 9 мења се и гласи:
“У зависности од урбанистичке зоне, површине 

и намене објекта који се гради, дограђује или 
реконструише, инвеститор је у обавези да плати 
накнаду у динарском износу у свему према следећој 
табели:

I II III IV V
СТАНОВАЊЕ 6.801,00 4.760,70 2.856,40 1.713,80 880,00
КОМЕРЦИЈАЛНА
ДЕЛАТНОСТ 10.201,50 7.141,50 4.284,60 2.570,70 1.320,00

ПРОИЗВОДЊА 4.760,70 2.470,00 1.591,00 1.199,70 616,00
ОБЈЕКТИ ОСТАЛЕ 
НАМЕНЕ 6.801,00 4.760,70 2.856,40 1.713,80 880,00

Члан 5.
У члану 11. тачка 4. број “150” замењују се 

бројем “250”.
У истом члану у истој тачки део текста у загради 

иза речи “лође” до краја заграде брише се.
У истом члану у тачки 6. иза бројева “75%”, 

додају се речи “с тим што се као основица за 
обрачун узима цена становања.

Члан 6.
У члану 14.став 3. број “12” замењује се бројем 

“15”.
У истом члану у истом ставу иза бројева и речи 

“ 30.ове одлуке”, брише се тачка и додају се речи 
“којим гарантује да ће у року предвиђеном у ставу 
1. овог члана, запослити одређени број радника у 

складу са елаборатом и тај број запослених одржати 
у периоду од наредних 24 месеца.”

У истом члану у став 5. број “1” замењује се 
бројем “3”.

У истом члану иза става 5. додаје се нови став 
6. који гласи:

“Инвеститор је у обавези да у циљу праћења 
постојања услова за умањење накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта по основу 
броја новозапослених радника у објекту, односно 
објектима за чију изградњу је остварио умањење 
достави Секретаријату за привреду и економски 
развој Градске управе града Панчева “М” образац, 
као доказ о броју новозапослених радника, у року од 
6 месеци, од дана прибављања употребне дозволе 
за објекат, односно објекте, као и “М” образац за 
запослене по истеку 24 месеца од дана достизања 
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броја запослених на који је остварио умањење.”

Члан 7.
У члану 19. став 5. иза речи “доставе” додају се 

речи “ЈП “Дирекција””.

Члан 8.
У члану 20.став 3. број “26” замењује се бројем 

“30”.

Члан 9.
У члану 22.став 8. иза речи “пореску 

администрацију”, брише се тачка, додаје зарез и 
речи “ и Републичког геодетског завода - Службе за 
катастар непокретности Панчево.”.

Члан 10.
У члану 25.став 1. иза бројева и речи “30.

ове одлуке”, брише се тачка и додају се речи 
“којим гарантује да ће у року од 24 месеца од дана 
прибављања употребне дозволе, одржати број 
запослених у складу са потврдом, што доказује 
достављањем “М” образаца за запослене на дан 
прибављања употребне дозволе и 24 месеца по 
прибављању употребне дозволе Секретаријату за 
привреду и економски развој Градске управе града 
Панчева”

Члан 11.
У члану 27.став 1. тачка 2.” бришу се речи “без 

умањења”. У истом члану став 3. мења се и гласи:
“Право на умањење од 40% из става Гтачка 1. 

овог члана остварује и инвеститори који сопственим 
средствима врше изградњу објеката недостајуће 
комуналне инфраструктуре на основу чланова 19. и 
20.ове одлуке, до износа на који је сагласност дала 
ЈП “Дирекција””.

Члан 12.
У члану 28. тачка 2. мења се и гласи: “На 

највише дванаест месечних рата.”

Члан 13.
У члану 30. алинеја 1. брише се реч “свом”.

Члан 14.
У члану З6.став 2. иза речи “из” додају речи и 

бројеви “члана 27 и 28”.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА             
БРОЈ: II-04-06-45/2012    
Панчево, 28. децембар 2012. год.
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

375.

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), а у 
вези са чланом 220. Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС и 24/11)и чланова 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчево (“Службени лист града Панчева”, 
бр. 8/08,  4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева 
на седници одржаној 28. децембра 2012. године,  
донела је 

ОДЛУКУ  
о изменама и допунама Одлуке о мерилима, 

висини, начину и роковима плаћања накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта 

Члан 1. 
У Одлуци о мерилима, висини, начину 

и роковима плаћања накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта (Сл. лист града Панчева 
бр. 26/11 - пречишћен текст)  :

Члан 2. мења се и гласи:
„Градским грађевинским земљиштем, у смислу 

ове одлуке, сматра се земљиште у грађевинском 
подручју насељеног места Панчево, које је као 
такво одређено планским документом у складу са 
законом“.

Члан 2. 
Члан 3. мења се и гласи: 
„Грађевинским земљиштем у грађевинском 

подручју сматра се и земљиште  одређено 
Генералним урбанистичким планом града Панчева 
(“Службени лист града Панчева“ бр. 23/12) које 
није одређено као градско грађевинско земљиште 
на начин предвиђен чланом 2. ове одлуке.“

Члан 3. 
Члан 4. мења се и гласи:
„Средства од накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта  употребљавају се наменски 
за  уређивање грађевинског земљишта, изградњу и 
одржавање комуналне инфраструктуре.“

Члан 4. 
Члан 5.мења се и гласи: 
„Обвезник накнаде : 
(1) За коришћење неизграђеног градског 

грађевинског земљишта и неизграђеног 
грађевинског земљишта у грађевинском подручју је 
корисник тог земљишта.

(2) За коришћење изграђеног градског 
грађевинског земљишта и изграђеног грађевинског 
земљишта у грађевинском подручју је власник 
објекта, односно носилац права располагања на 
објекту.

(3) Изузетно од става 2. овог члана накнаду 
за коришћење изграђеног градског грађевинског 
земљишта и грађевинског земљишта у грађевинском 
подручју је носилац права својине, права коришћења 
на објекту, односно посебном делу објекта, а кад је 
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објекат, односно посебан део објекта дат у закуп на 
неодређено време - закупац објекта, односно дела 
објекта.

(4) Власници или корисници градског 
грађевинског земљишта, грађевинског земљишта 
у грађевинском подручју и грађевинског земљишта 
изван грађевинског подручја, односно пословног 
или стамбеног простора (односно власници или 
закупци пословног или стамбеног простора) у 
обавези су да плаћају утврђену накнаду“.

Члан 5. 
Члан 7. мења се и гласи:
„Висина накнаде за коришћење градског 

грађевинског земљишта и грађевинског земљишта 
у грађевинском подручју плаћа се по квадратном 
метру грађевинске парцеле, односно квадратном 
метру изграђеног простора и утврђује се  на 
годишњем нивоу, а  плаћа се у износу 1/12 и то 
до 15. у месецу за претходни месец, а на основу 
Решења Секретаријата за пореску администрацију 
градске управе града Панчева.“

Члан 6. 
Члан 10. мења се и гласи:
„(1) Прва стамбена зона обухвата територију 

оивичену улицама: од моста на Тамишу улицом 
Моше Пијаде до Ружине улице, Ружином улицом до 
Улице Ослобођења, Улицом Ослобођења до улице 
Милоша Требињца, Улицом Милоша Требињца 
до улице Филипа Вишњића, улицама Филипа 
Вишњића и Таковском, улицом Максима Горког од 
Таковске до Владимира Жестића, улицом Владимира 
Жестића до улице Жарка Зрењанина, улицом Жарка 
Зрењанина од улице Владимира Жестића до улице 
Дринске, улицом Дринском до обале реке Тамиш и 
обалом Тамиша до моста у улици Моше Пијаде.

(2) Друга стамбена зона обухвата територију 
оивичену улицама: од моста на Тамишу, обалом 
Тамиша до улице Димитрија Туцовића, улицом 
Димитрија Туцовића до пруге, улицама Светозара 
Шемића, Стевана Шупљикца и Првомајском до 
улице Жарка Зрењанина, улицом Жарка Зрењанина 
до улице Владимира Жестића, улицом Краљевића 
Марка и на даље граничним улицама прве стамбене 
зоне.

(3) Трећа стамбена зона обухвата територију 
оивичену улицама: Жарка Зрењанина од Првомајске 
улице до Улице 7. јула, улицама 7. јула, Јоакима 
Вујића и Стевана Сремца до Раваничке улице, 
улицама Раваничком и Милешевском до улице 
Баваништански пут, улицом Баваништански 
пут до Козарачке улице, улицама Козарачком, 
Златиборском и Шарпланинском до Новосељанког 
пута, Новосељанским путем до улице Стевана 
Шупљикца и на даље граничним улицама друге 
стамбене зоне.

(4) Четврта стамбена зона обухвата сву осталу 
територију градског грађевинског земљишта у к.о. 
Панчево и к.о. Војловица, а која није обухваћена 
територијама I, II и III стамбене зоне. 

(5) Прва пословна зона обухвата улични 
фронт улица: Трг слободе, Војводе Радомира 
Путника, Димитрија Туцовића од Моше Пијаде 
до Петра Драпшина, Петра Драпшина и Војводе 
Петра Бојовића, улица Његошева, Сокаче, Војводе 

Живојина Мишића, Трг краља Петра Првог, 
Масарикова и простор Зелене пијаце.

(6) Друга пословна зона обухвата дворишни 
простор прве пословне зоне и улични фронт 
улица: Змај Јове Јовановића, Жарка Зрењанина 
до Милорада Бате Михаиловића, Др. Жарка 
Фогараша, Доситеја Обрадовића до Милорада 
Бате Михаиловића, Николе Тесле, Карађорђева до 
Моше Пијаде, Немањина, Светог Саве до Браће 
Јовановића, Ослобођења до Ружине, Лава Толстоја 
до Пере Сегединца, Милоша Требињца до Војводе 
Радомира Путника и Кочина улица.

(7) Трећа пословна зона обухвата дворишни 
простор друге пословне зоне и улице: Моше Пијаде 
до Ружине, Ружину, Трг мученика, Мученичку, Кеј 
Радоја Дакића, Светозара Милетића до Ружине, 
Браће Јовановића до Ружине, Бранка Радичевића 
до Моше Пијаде, Светог Саве од Браће Јовановића 
до Моше Пијаде, Синђелићева до Моше Пијаде, 
Игњата Барајевца, Косовска, Ђуре Јакшића, Николе 
Ђурковића, Вука Караџића, Штросмајерова, Др. 
Светислава Касапиновића, Мите Топаловића, 
Максима Горког до Таковске, Цара Лазара до Филипа 
Вишњића, Цара Душана до Петра Прерадовића, 
6. октобра, Филипа Вишњића од Цара Душана до 
Милоша Требињца, Петра Прерадовића до Цара 
Душана и Милоша Требињца, Милоша Требињца 
од Војводе Радомира Путника до Пастерове улице, 
Пастерова, Милоша Обреновића до Стеријине и 
Пере Сегединца.

(8) Четврта пословна зона обухвата територију 
оивичену улицама: од Моше Пијаде код моста 
на Тамишу, обалом Тамиша до пруге, пругом до 
надвожњака код Улице Ослобођења, Новосељанским 
путем до улице Шарпланинске, улицама 
Шарпланинском, Златиборском и Козарачком, 
улицом Баваништански пут до Милешевке улице, 
улицама Милешевском и Раваничком до Стевана 
Сремца, улицама Стевана Сремца, Јоакима Вујића, 
7. јула и Тозе Марковића до пруге, пругом до пута 
за Београд, путем за Београд до преводнице, обалом 
Тамиша до улице Милорада Бате Михаиловића, 
улицама Милорада Бате Михаиловића, Таковском 
и Филипа Вишњића до улице Цара Душана и даље 
граничним улицама треће пословне зоне, као и 
насеља Кудељарски насип и Караула.

(9) Пета пословна зона обухвата све остале 
непобројане просторе.

(10) Прва индустријска зона обухвата 
предузећа из области индустрије која се налазе 
унутар пружног пута око насељеног места Панчева 
и источно, југоисточно и јужно од насељеног места 
Панчева на подручју к.о. Панчево, к.о. Војловица и 
к.о. Качарево.

(11) Друга индустријска зона обухвата предузећа 
из области индустрије у насељима Кудељарски 
насип и Караула.

(12) Трећа индустријска зона чини остала 
индустрија, односно предузећа.“

Члан 7. 
Члан 11., став 1. мења се и гласи:
„(1) Обавеза по основу накнаде за коришћење 

градског грађевинског земљишта у насељеном 
месту Панчево  по 1 m² на  месечном нивоу у 
динарима и износи:
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Стамбена зона Динара
За I стамбену зону 1,674
За II стамбену зону 1,343
За III стамбену зону 1,099
За IV стамбену зону 0,857

(2) Пословна зона у пословним просторијама у 
којима се обавља занатска делатност

За I пословну зону 4,842
За II пословну зону 3,720
За III пословну зону 2,863
За IV пословну зону 2,201
За V пословну зону 1,674

(3) Пословна зона у пословним просторијама у 
којима се не обавља занатска делатност

За I пословну зону 6,700
За II пословну зону 5,393
За III пословну зону 4,140
За IV пословну зону 3,174
За V пословну зону 2,467

(4) Корисници индустријског простора у 
индустријској зони

 
I Индустријска зона  
- за изграђено земљиште 5,459
- за неизграђено земљиште 2,685
II Индустријска зона  
- за изграђено земљиште 2,685
- за неизграђено земљиште 1,231
III Индустријска зона  
- за изграђено земљиште 1,982
- за неизграђено земљиште 0,972

(5) Власници изграђеног грађевинског 
земљишта изван грађевинског подручја

- за стамбени објекат 0,550
- за пословни објекат 1,406

Члан 8. 
Члан 12.  брише  се 

Члан 9. 
Члан 13.мења се и гласи:
„Висина накнаде утврђена овом одлуком  може 

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

Изузетно, висина накнаде 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 10. 
Члан 17. мења се и гласи: 
„(1) У погледу начина утврђивања, 

обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за 
плаћање, обрачуна камате и осталог, примењују 
се одредбе Закона о пореском поступку и пореској 
администацији,  Закона о планирању и изградњи,  
Закона о порезу на доходак грађана и Закона о 
порезу на добит правних лица.“ 

Члан 11. 
Члан 19. мења се и гласи:
„1) Накнада из члана 11. ове одлуке уплаћује се 

на рачун буџета града Панчева. 
2) Наплаћена средства од накнаде град је 

дужан да пренесе на ЈП “Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева”Панчево  која је у обавези да води 
евиденцију о утрошеним средствима а у складу са 
Програмом и Финансијским планом предузећа на 
који сагласност даје Скупштина града Панчева .

3) Из средстава од накнаде покривају се поред 
намене из претходног става и остале обавезе 
предвиђене законским прописима.“

Члан 12. 
После Члана 19. додаје се нови члан 19а који 

гласи:
„Члан 19а
Секретаријат за пореску администрацију, 

вршиће утврђивање, контролу и наплату накнаде 
за коришћење грађевинског земљишта након 
преузимања базе података  у електронској  форми 
о обвезницима  евидентираним у складу са чланом 
2. Правилника о пореском идентификационом 
броју („Сл. гл. РС“ бр.57/03, 68/03, 32/09 и 48/10), 
опорезивим површинама обвезника и стањима на 
аналитичким картицама на дан 31.12.2013 године  
од  ЈП”Дирекције за изградњу и уређење Панчева”, 
Панчево.

Рок за примопредају података је  30 дана од 
дана израде завршног рачуна за 2013. годину о чему 
ће се саставити  Записник о примопредаји.

ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево вршиће утврђивање и евиденцију наплате 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта до 
преузимања базе података  у електронској  форми 
о обвезницима  евидентираним у складу са чланом 
2. Правилника о пореском идентификационом 
броју („Сл. гл. РС“ бр.57/03, 68/03, 32/09 и 48/10), 
опорезивим површинама обвезника и стањима на 
аналитичким картицама на дан 31.12.2013 године.“

Члан 13. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана  

објављивања  у „Службеном листу града Панчева“, 
а примењује се од 1. јануара 2013. године .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА             
БРОЈ: II-04-06-45/2012    
Панчево, 28. децембар 2012. год.
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.



    Страна    46 -- Број   38                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА          28. децембар 2012. године

376

На основу члана 20. и члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ( “Сл. гласник РС” 129/07) 
), члана 6. тачка 10 и 16 Закона о финансирању 
локалне самоуправе ( “Сл. гласник РС” бр. 62/06, 
47/11 и 93/12), Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), 
Закона о јавној својини („ Сл. гласник РС” 72/11), 
Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ” 
бр. 29/78, 3985, 57/89 и „Сл. лист СРЈ” бр. 31/93) и 
члана 39. Статута града Панчева ( „Сл. лист града 
Панчева” бр, 8/08, 4/09 и 5/12) Скупштина града 
Панчева на седници одржаној дана 28.12.2012. 
‘године, донела је

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

простору и гаражама града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о пословном, магацинском простору 

и гаражама града Панчева (“Сл лист града Панчева 
“ бр. 26/09, 6/10, 10/10, 25/10, 7/11, 20/11, 33/11 и 
5/12), мења се члан 27. Одлуке, тако да исти сада 
гласи :

“Висина закупнине за пословни и магацински 
простор на територији Града утврђује се по 1 m2 
корисне површине, у зависности од пословне зоне 
у којој се исти налази у висини од:

Зона       Динара по m2

Екстра 592,00
Прва 422,00
Друга 207,00
Трећа 155,00
Четврта   85,00

Корисна површина израчунава се у складу са JUS-
ом UC 2.100. Висина закупнине за магацински 
простор утврђује се у висини од:

Зона Динара по m2

Екстра 296,00
Прва 211,00
Друга 104,00
Трећа 78,00
Четврта      42,00

Члан 2.
Мења се члан 28. Одлуке, тако да исти сада 

гласи :
“Зидане гараже на територији града се 

разврставају у две категорије и то:
-1 категорија гаража - гараже које се налазе у 

стамбеној згради
- II категорија гаража - гараже које се не налазе 

у стамбеној згради.
Висина закупнине за зидане гараже на 

територији града утврђује се по 1 т2 корисне 
површине у зависности од категорије исте, у висини 
од:

Категорија Динара по m2

Прва    77,00
Друга    48,00

Корисна површина израчунава се у складу са JUS-
ом UC 2.100.“

Члан 3.
Мења се члан 30. Одлуке, тако да исти сада 

гласи :
“Висина закупнине за закупце који у пословном 

простору искључиво обављају дефицитарне 
делатности које утврђује градоначелник Града 
својим закључком, као и закупце који обављају 
старе уметничке занате и народну радиност 
утврђене Правилником о одређивању послова који 
се сматрају уметничким и старим занатима, односно 
пословима домаће радиности (“Сл. гласник РС”, бр. 
21/05), утврђује се у висини од:

Зона Динара по m2

Екстра 296,00
Прва 211,00
Друга 104,00
Трећа 78,00
Четврта 42,00.

Висина закупнине за магацински простор за 
закупце из става 1. овог члана утврђује се у висини 
од:

Зона       Динара по m2

Екстра      148,00
Прва        106,00
Друга       52,00
Трећа       39,00
Четврта   21,00

Члан 4.
Мења се члан 31. Одлуке, тако да исти сада 

гласи :

“Висина закупнине за непрофитне организације 
у области образовања, просвете, науке, културе, 
спорта и физичке културе, здравствене и социјалне 
заштите, омладинске и друге непрофитне 
организације утврђује се у висини од:

Зона       Динара по m2

Прва 85,00
Друга 41,00
Трећа 31,00
Четврта    17,00
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Висина закупнине за магацински простор за закупце 
из става 1. овог члана утврђује се у висини од:

Зона       Динара по m2

Прва 42,00
Друга 21,00
Трећа 15,00
Четврта     8,00

Право закупца на висину закупа одређену 
ставом 1.и 2.овог члана утврђује се посебним актом 
Градског већа града Панчева.

Захтев за остваривање права, са завршним 
рачуном и решењем о упису у регистар удружења, 
подноси се Секретаријату за јавне службе и 
социјална питања Градске управе града Панчева до 
30. новембра текуће године за наредну годину.

Члан 5.
Мења се члан 32. Одлуке, тако да исти сада 

гласи :
“Висина закупнине за закупце из члана 56. а 

Одлуке утврђује се у висини од: 
Зона       Динара по m2

Екстра     118,00
Прва       85,00
Друга      41,00
Трећа      31,00
Четврта   17,00

Висина закупнине за магацински простор за 
закупце из става 1. овог члана утврђује се у висини 
од:

Зона       Динара по m2

Екстра 59,00
Прва 42,00
Друга 21,00
Трећа 15,00
Четврта     8,00

Секретаријат за скупштинске послове, послове 
Градоначелника и Градског већа Градске управе 
Града је дужан да до краја сваке године за наредну 
годину достави ЈП “Дирекција” Панчево списак 
политичких странака које имају одборнике у 
Скупштини града Панчева “.

Члан 6.
Мења се члан 33. Одлуке, тако да исти сада 

гласи :
“Висина закупнине за пословни простор 

који се даје у закуп у сврху бављења уметношћу 
различитим областима утврђује се у висини од:

Зона       Динара по m2

Екстра 59,00

Прва 42,00
Друга 21,00
Трећа 15,00
Четврта   8,00

Висина закупнине за магацински простор за 
закупце из става 1. овог члана утврђује се у висини 
од:

Зона       Динара по m2

Екстра     29,00
Прва       21,00
Друга       10,00
Трећа       8,00
Четврта   4,00

Право закупца на висину закупа одређену 
ставовима 1. и 2. овог члана утврђује се посебним 
актом Градског већа града Панчева.

Захтеви за остваривање овог права подносе се 
Секретаријату за јавне службе и социјална питања 
Градске управе Града до 30. новембра текуће 
године за наредну годину уз препоруку струковног 
удружења уметника.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “ Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА             
БРОЈ: II-04-06-45/2012    
Панчево, 28. децембар 2012. год.
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

377.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи  («Службени гласник РС» број 129/07), 
146.  Закона о планирању и изградњи  («Службени 
гласник РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 
24/11), и члана 39. тачка 17. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 08/08, 04/09 
и 05/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

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

површинама јавне намене

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се услови, начин 

постављања, коришћења и уклањања мањих 



монтажних, покретних и других објеката 
привременог карактера на површинама јавне 
намене. 

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

Члан 2.
Мањи монтажни објекти, покретни објекти и 

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

- Привремени монтажни објекти:
1. киосци;
2. контејнери за мониторинг;
3.   баште.
4.  јавне телефонске говорнице и киосци са 

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

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

кукурузних класова, кестења,  шећерне пене и 
америчких крофница;

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

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

производа из возила  (бостан),
6. промотивни плато,
7. објекти за извођење забавних програма,
8. хоризонталне рекламе;
9.билборди,  рекламне табле, покретни 

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

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

дела;
2. заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом и  извођење грађевинских радова.

II УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И 
УРЕЂАЈА

Члан 3.
На површинама јавне намене, у складу 

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

Скупштина града Панчева (у даљем тексту: 
Скупштина) на иницијативу Јавног предузећа 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево (у даљем тексту: ЈП «Дирекција») и Градске 
управе – Секретаријата за урбанизам, грађевинске 
и стамбено-комуналне послове (у даљем тексту: 
надлежног секретаријата) доноси Правилник о 
условима за постављање привремених монтажних 
објеката на површинама јавне намене (у даљем 

тексту: Правилник). 
Правилником се утврђују посебни услови за 

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

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

Члан 4.
На површинама јавне намене, у складу са 

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

Скупштина на иницијативу ЈП “Дирекције” и  
надлежног секретаријата доноси План о техничким 
условима за привремено постављање покретних 
објеката и уређаја на површинама јавне намене (у 
даљем тексту: План) 

Планом се ближе  утврђују услови за постављање 
покретних објеката и уређаја, као и обавеза 
прибављања сагласноти Завода за постављање 
покретних објеката и уређаја у деловима насељених 
места: зонама које представљају амбијенталну 
целину, просторно културно-историјску целину, 
односно  урбаниситчки заокружену целину( центар 
насељеног места, трг и сл.)

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

Члан 5.
На површинама јавне намене, у складу 

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

Услови којима се прописују техничке 
карактеристике споменика, спомен обележја, 
скулптуралних дела утврђују се на основу техничке 
информације коју издаје ЈП “Дирекција”, а постоји 
и обавеза прибављања сагласности Завода, 
за постављање споменика, спомен обележја, 
скулптуралних дела у деловима насељених 
места, зонама које представљају амбијенталну 
целину, просторно културно-историјску целину, 
односно урбанистички заокружену целину (центар 
насељеног места, трг и сл).
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Члан 6.
Скупштина  овлашћује ЈП «Дирекција» да у 

име града, доносе акта у складу са овом одлуком.
Скупштина овлашћује ЈКП «Хигијена» 

Панчево, да у име града,  доноси Одлуку о давању 
сагласности за коришћење површине јавне 
намене када се постављају  баште на местима за 
паркирање.

За коришћење површине јавне намене, плаћа се 
локална комунална такса, која се уводи посебном 
одлуком Скупштине , у различитој висини зависно 
од површине киоска и од  зона у којој се површина 
јавне намене налази. Површина јавне намене се дели 
на пет зона које су дефинисане посебном одлуком 
Скупштине којом се уводи локална комунална 
такса. 

Члан 7.
За учествовање у поступку јавног надметања 

за постављање киоска на површинама јавне намене 
одређује се гарантни износ.

Гарантни износ из става 1. овог члана износи 
за:

I зону: 80.000,00 динара,
II зону: 65.000,00 динара
III зону: 50.000,00 динара,
IV зону: 45.000,00 динара,
V зону: 35.000,00 динара.

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

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

Почетни једнократни износ у циљу стицања 
права за коришћење   површине јавне намене ради 
постављања киоска износи 30.000,00 динара.

III ПРИВРЕМЕНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ

1. КИОСЦИ

Члан 8.
За постављање или монтирање (у даљем тексту: 

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

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

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

“Дирекција”.

Члан 9
Киоском, у смислу ове одлуке, сматра се типски 

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

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

Члан 10.
Давање на коришћење дела површине јавне 

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

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

Члан 11.
Jавни оглас обавезно садржи:
1. податке о месту и површини дела површине 

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

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

даје на коришћење;
5. износ локалне комуналне таксе за коришћење 

дела површине јавне намене,
6. почетни једнократни износ у циљу стицања 

права за коришћење дела површине јавне намене 
ради постављања киоска (у даљем тексту: почетни 
једнократни износ),

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

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

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

10. место и време одржавања јавног 
надметања,

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

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

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

14. Подаци за прикључење на комуналну 
инфраструктуру, односно о комуналној 
опремљености локације, 
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15. уверење Секретаријата за пореску 
администрацију којим доказује да нема дуговања 
по основу изворних прихода града Панчева, и

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

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

Члан 12.
Поступак за давање на коришћење дела 

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

Комисија има председника,заменика 
председника, два члана и њихове заменике.

Председника,заменика председника,једног 
члана и заменика једног члана именује Надзорни 
одбор ЈП “Дирекције” из редова запослених у ЈП 
„Дирекција“, а једног члана и његовог заменика 
из редова запослених у Градској управи града 
Панчева  именује Градоначелник. Комисија, након 
спроведеног поступка јавног надметања за давање 
на коришћење површине јавне намене, доноси 
Одлуку о додели на коришћење површине јавне 
намене за постављање киоска ( у даљем тексту: 
Одлука о додели).

Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обаља ЈП “Дирекција”

ЈП „Дирекција„ је дужна да пре отпочињања 
поступка доделе површине јавне намене прибави 
од надлежних предузећа информацију о комуналној 
опремљености локације.

Члан 13.
Пре започињања јавног надметања Комисија:
- утврђује да ли је оглашавање јавног надметања 

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

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

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

Члан 14.
Ако су испуњени услови из претходног члана, 

председник Комисије објављује да се може започети 
са јавним надметањем.

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

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

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

Члан 15.
Комисија води записник о јавном надметању. 

Учесник јавног надметања који је понудио највећи 

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

Председник Комисије, затим објављује да је 
јавно надметање завршено.

Члан 16.
Одлука о додели  објављује се непосредно након 

лицитације усмено учесницима на лицитацији и 
писмено на огласној табли ЈП “Дирекције” у року 
од 3 дана од дана одржавања лицитације.

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

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

Члан 17.
Лицу које није стекло право на део површине 

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

Лице у поступку јавног надметања који, у року 
од 8 дана, од дана коначности Одлуке о додели, не 
потпише Изјаву о прихватању услова из ове одлуке, 
губи право на повраћај гарантног износа.

Лице у поступку јавног надметања, који је стекао 
право на део површине јавне намене за постављање 
киоска дужан је да пре доношења Одлуке  о 
избору корисника, уплати највећи излицитирани 
једнократни износ и утврђени депозит и ЈП 
“Дирекцији” достави доказ о извршеним уплатама.

Највећи излицитирани једнократни износ је 
основ за остваривање права коришћења површине 
јавне намене и представља приход буџета града 
Панчева.

Уколико лице не поступи у складу са 
претходним ставом, сматра се да је одустао од права 
за постављање киоска, у ком случају се поступак 
јавног надметања за коришћење површине јавне 
намене за постављање киоска понавља.

Члан 18.
Када је правном и физичком лицу (у даљем 

тексту: корисник) у поступку јавног надметања 
додељено на коришћење део површине јавне намене 
за киоск, Надзорни одбор ЈП “Дирекција“ доноси 
Одлуку о коришћењу површине јавне намене за 
постављање киоска (у даљем тексту: Одлука о 
коришћењу), на предлог Комисије.

Одлука о коришћењу доноси се на период од 
10 година.

По престанку права коришћења, а након 
уклањања киоска од стране корисника, у року од 30 
дана, средства депозита биће враћена кориснику, у 
уплаћеном износу, а од средстава из буџета града 
Панчева.

Члан 19.
Одлука о коришћењу, обавезно садржи:
- податке о одлуци којом је део површине јавне 

намене за постављање киоска дат на коришћење
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- податке о кориснику  дела површине јавне 
намене (назив правног лица/предузетника, седиште 
фирме, порески идентификациони број/матични 
број)

- податке о зони, површини дела површине 
јавне намене, типу и намени киоска,

- време коришћења права на површини јавне 
намене

- врсту делатности која се може обављати у 
киоску,

- висину локалне комуналне таксе за део 
површине јавне намене, начину плаћања и 
усклађивања исте,

- обавезу корисника да прибави одобрење 
за постављање киоска и отпочне са обављањем 
делатности у киоску најкасније у року од 60 дана 
од дана доношења одобрења, јер ће то бити основ 
за престанак права коришћења;

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

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

- забрану корисника да правним пословима 
пренесе на друго лице право коришћења на делу 
површине јавне намене, што је основ за  престанак 
права коришћења и забрану промене делатности 
у току трајања права коришћења, без сагласности 
Надзорног одбора ЈП „Дирекција“.

ЈП „Дрекција“ доноси Одлуку о престанку 
права коришћења у наведеним случајевима из става 
1. овог члана.

Члан 20.
Изузетно, без јавног огласа део површине јавне 

намене за постављање киоска се може дати на 
коришћење непосредном погодбом:

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

2. члановима уже породице корисника када 
исти престане да обавља делатност у киоску и 
то само на преостало време коришћења права на  
делу површине јавне намене утврђено Одлуком о 
коришћењу ранијем кориснику;

3. када је код корисника дошло до власничких 
и статусних промена, коришћење  ће се наставити 
са правним следбеником корисника, а  на преостало 
време трајања права на коришћење дела површине 
јавне намене утврђене Одлуком о коришћењу 
ранијем кориснику.

Одлуку о коришћењу за постављање киоска 
непосредном погодбом у случајевима из претходног 
става доноси Надзорни одбор ЈП “Дирекције”.

Одлука из претходног става садржи нарочито: 
податке о кориснику, месту и површини дела 
површине јавне намене, типу, површини и намени 
киоска, времену на који се даје део површине јавне 

намене на коришћење, висини локалне комуналне 
таксе.

Корисник је дужан да у року од 15 дана, од дана 
доношења Одлуке  о коришћењу из става 2, овог 
члана, поднесе захтев надлежним секретаријатима 
за измену одобрења и измену решења о локалној 
комуналној такси.

Члан 21.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 

таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.

Члан 22.
Корисник коме је дат део површине јавне 

намене за постављање киоска подноси надлежном 
секретаријату захтев за издавање одобрења за 
постављање киоска у року од 60 дана од дана 
доношења Одлуке о коришћењу.

Захтев за издавање обавезно садржи податке 
о врсти и намени објекта, податке о давању на 
коришћење дела површине јавне намене на који ће 
се поставити киоск.

Уз захтев за издавање одобрења доставља се:
-  Одлука о коришћењу у 2 примерка,
- скица са техничким описом, 
- потребне сагласности прописане посебним 

прописима, 
- фотокопију услова за прикључење на 

комуналну инфраструктуру које је прибавило ЈП 
„Дирекција“ у поступку расписавања јавног огласа

- доказ о уплаћеној административној такси.
Надлежни секретаријат дужан је да у року од 

8 дана од дана подношења захтева изда одобрење 
за постављање киоска и да примерак одобрења са 
Одлуком о коришћењу достави Секретаријату за 
пореску администрацију.

Корисник је обавезан да, након прибављања 
одобрења за постављање кисока од стране 
надлежног секретаријата, а пре постављања киоска 
на  делу површине јавне намене, пријави радове 
Секретаријату за инспекцијске послове Градске 
управе, најкасније 3 дана пре започињања извођења 
радова.

Корисник поставља киоск на делу површине 
јавне намене на основу одобрења.

Члан 23.
Одобрење за постављање киоска на површини 

јавне намене садржи:
- податке о кориснику  дела површине јавне 

намене (назив правног лица/предузетника, седиште 
фирме, порески идентификациони број/матични 
број),

- податке о врсти киоска, делатности која се 
обавља у киоску на делу површине јавне намене на 
који се киоск поставља,

- податке о локацији и друге услове из Одлуке о 
коришћењу за постављање киоска.

Надлежни секретаријат дужан је да води 
посебну евиденцију о издатим одобрењима за 
постављање киоска на делу површине јавне намене, 
а ЈП „Дирекција“ евиденцију о донетим Одлукама о 
коришћењу.

По добијању одобрења корисник остварује 
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право на повраћај гарантног износа у уплаћеном 
износу без камате, из средстава буџета града 
Панчева, у року од 30 дана од дана подношења 
захтева.

2.КОНТЕЈНЕРИ ЗА МОНИТОРИНГ

Члан 24.
Изузетно, без јавног огласа део површине јавне 

намене за постављање контејнера за мониторинг, 
се може дати на коришћење непосредном погодбом 
органима Републике Србије, АП Војводине и града 
Панчева, као и другим правним лицима чији је 
оснивач Република Србија, АП Војводина, град 
Панчево.

Одлуку о коришћењу за постављање контејнера 
за мониторинг непосредном погодбом   доноси 
Надзорни одбор ЈП “Дирекције”, а у складу са 
Правилником.

Одлука из претходног става садржи нарочито: 
податке о кориснику, месту и површини дела 
површине јавне намене, типу и површини  
контејнера за мониторинг, времену на који се даје 
део површине јавне намене на коришћење.

Члан 25.
Одобрење за постављање контејнера за 

мониторинг, врши се на начин и по поступку који 
је предвиђен за издавање одобрења за постављање 
киоска.

3.  БАШТЕ

Члан 26.
Власници, односно закупци пословних 

просторија (у даљем тексту: корисник) у циљу 
обављања угоститељске делатности могу 
привремено да поставе  башту на површини јавне 
намене непосредно уз објекат, на основу одобрења 
надлежног секретаријата.

Баште се постављају на основу одобрења.
Башта може се постављати и користити у току 

целе године. 
Баште на местима за паркирање могу се 

постављати у периоду од 01.04. до 31.10. текуће 
године.

Башта не може се постављати у правцу колског 
и пешачког улаза у зграду или двориште.

Корисник је у обавези да по престанку права 
коришћења дела јавне површине, уклони  башту 
са површине јавне намене, коју враћа у првобитно 
стање.

Власник, односно закупац пословних просторија 
је дужан да у року 3 дана пре постављање баште, 
поднесе Секретаријату надлежном за инспекцијске 
послове пријаву за постављање  баште.

Власник, односно закупац пословних 
просторија је дужан да у року 8 дана од дана 
постављања баште, поднесе захтев Секретаријату 
за пореску администрацију за утврђивање обавезе 
плаћања локалне комуналне таксе. 

Члан 27.
Башта може бити:
1. отвореног типа,

2. затвореног типа.
Башта отвореног типа може да садржи следеће 

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

Башта отвореног типа може има и монтажно-
демонтажну конструкцију надстрешнице.

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

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

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

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

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

Члан 28.
Башта може се поставити на површини јавне 

намене тако да не нарушава површину на коју се 
поставља.

За постављање  баште у делу насељеног места 
које представља амбијенталну целину, простор од 
културно-историјског значаја, центар насељеног 
места, трг и слично могу се прописати и посебни 
услови.

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

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

Члан 29.
За постављање  баште на местима за 

паркирање и у зонама раскрснице прибавља се 
мишљење надлежног органа за послове саобраћаја. 
За коришћење дела површини јавне намене за 
постављање  баште на местима за паркирање и 
у зонама раскрсница плаћа се двоструки износ 
локалне комуналне таксе.

 Јавно комунално предузеће”Хигијена” Панчево 
(у даљем тексту: ЈКП “Хигијена”) доноси Одлуку 
о давању сагласности за постављање  баште на 
местима за паркирање, уз претходну сагласност 
надлежног органа за послове саобраћаја

Баште се могу постављати поред киоска који се 
баве угоститељском делатношћу.

Башта се не може поставити на местима за 
паркирање и у зонама раскрснице тако да својом 
локацијом омета прегледност. Зона прегледности 
за сваку раскрсницу конкретно се утврђује у 
зависности од геометријске раскрснице.
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Члан 30.
Корисник пословног простора подноси 

надлежном секретаријату захтев за постављање  
баште.

Уз захтев се подноси:
- доказ о праву својине односно праву закупа 

пословног простора, 
- уколико је пословни простор у закупу 

сагласност закуподавца 
- решење о упису у регистар делатности,
- уверење Секретаријата за пореску адми-

нистрацију Градске управе града Панчева којим 
доказује да нема дуговања по основу изворних 
прихода града Панчева

- доказ о уплаћеном депозиту,
- оверену скицу са техничким описом 

објекта израђену од одговорног пројектанта са 
одговарајућом лиценцом.

- оверену изјаву да ће по престанку права 
коришћења дела површине јавне намене објекат 
уклонити са површине јавне намене  и

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

Корисник из става 1. овог члана обавезан је да  
башту уклони о свом трошку најкасније у року од 8 
дана од престанка права коришћења.

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

Члан 31.
ЈП “Дирекција” донеће Одлуку о коришћењу 

за постављање баште, по добијању обавештења 
надлежног секретаријата  да су се стекли услови за 
добијање одобрења за постављење  баште.

 ЈКП “Хигијена” доноси Одлуку о давању 
сагланости за постављање  баште на паркиралиштима, 
а  по добијању обавештења надлежног секретаријата 
управе да су се стекли услови за добијање одобрења 
за постављење  баште.

Рок за доношење Одлука из става 1. и 2. овог 
члана је 7 дана од дана добијања обавештења од 
надлежног секретаријата.

Одобрење за постављање  баште издаје 
надлежни секретаријат.

Кад захтев за постављање баште на површини 
јавне намене подноси власник угоститељског 
објекта, у циљу обављања уговститељске 
делатности,  Одлука о  давању сагласности доноси 
се на период од 5 године.

 Кад захтев за постављање  баште на површини 
јавне намене подносу  закупци пословних просторија 
у циљу обављања угоститељске делатности, 
Одлука о коришћењу, односно Одлука о  давању 
сагласности доноси се на период утврђен Уговором 
о закуп закљученим између закупца и закуподавца, 
а који не може бити дужи од 5 година.

Члан 32.
 Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 

таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију

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

Члан 33.
Јавне телефонске говорнице и киосци са 

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

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

Киоск са надстрешницом за аутобуско 
стајалиште, у смислу ове одлуке је објекат на 
аутобуском стајалишту за заштиту корисника 
јавног превоза и поставља се на начиин прописан 
за постављање киоска у складу са овом Одлуком.

Члан 34.
Правно лице, након издавања Одлуке о 

коришћењу ЈП “Дирекција”, подноси надлежном 
секретаријату захтев за одобрење за постављање 
телефонске говорнице, односно киоска  са 
надстрешницом за аутобуско стајалиште.

Захтев подноси следеће:
- решење о упису у регистар делатности,
- уверење Секретаријата за пореску адми-

нистрацију Градске управе града Панчева којим 
доказује да нема дуговања по основу изворних 
прихода града Панчева

- урбанистичко-техничке услове,
- оверену скицу односно пројекат објекта 

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

на површини јавне намене и
- Одлуку о коришћењу у 2 примерка.

Члан 35.
Правно лице је дужно да након прибављања 

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

Члан 36.
Употребну дозволу за постављање јавне 

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

 
Члан 37.

 Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 
таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.

5. ОТВОРЕНИ УГОСТИТЕЉСКИ САДРЖАЈИ

Члан 38.
Давање на  коришћење површине јавне намене 

ради постављања отворених угоститељских 
садржаја врши се путем јавног надметања.

Надзорни одбор ЈП”Дирекција” доноси 
одлуку о расписивању јавног огласа за давање на 
коришћење  дела површине јавне намене путем 
јавног надметања.

Поступак јавног надметања и доношење Одлуке 
о коришћењу за  отворене угоститељске садржаје, 
врши се на начин и по поступку који је предвиђен 
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за давање  на коришћење површине јавне намене 
ради постављања киоска.

Одлука о коришћењу за постављање отворених 
угоститељских садржаја доноси  се на период од 3 
године.

Отворени угоститељски садржаји могу се 
постављати и користити у периоду од 01.04. до 
31.10. текуће године.

  
Члан 39.

 Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 
таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.

IV ПОКРЕТНИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ

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

Члан 40.
Аутомати и фрижидери за продају сладоледа 

могу се поставити на површини јавне намене. 
Право за добијање одобрења за постављање 

уређаја из става 1. овог члана има подносилац 
захтева који је корисник, односно власник пословне 
просторије или киоска испред које се постављају 
уређаји.

Аутомати и  фрижидери за продају сладоледа 
се могу постављати у преиоду  од 01.04. до 31.10. 
текуће године, под условима прописаним Планом 
и то по један аутомат одређене врсте, односно по 
један фрижидер.

Расхладне витрине могу се поставити на 
површини јавне намене испред пословне просторије 
и киоска, и то по једна расхладна витирна на 
пословни простор или киоск.

Члан 41.
Покретне рекламне витрине се могу поставити 

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

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

Покретне рекламне витрине се могу постављати 
током целе године, а  обавезно се уклањају сваког 
радног дана по истеку радног времена.

Одобрење за постављање покретних рекламних 
витрина издаје се на период од 5. година.

Члан 42.
Одобрење за постављање аутомата, фрижидери 

за продају сладоледа, расхладних витрина и 
покретних рекламних витрина издаје надлежни 
секретаријат у року од 15 дана од дана подношења 
захтева за издавање одобрења.

Аутомати, расхладне витрине и покретне 
рекламне витрине постављају се на основу одобрења 
из става 1. овог члана и Одлуке о коришћењу које 
издаје  ЈП “Дирекција”. 

  Члан 43.
 Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 

таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.

2. УРЕЂАЈИ ЗА ПЕЧЕЊЕ И ПРОДАЈУ 
КОКИЦА, КУКУРУЗНИХ КЛАСОВА, КЕСТЕЊА,  
ШЕЋЕРНЕ ПЕНЕ  И АМЕРИЧКИХ КРОФНИЦА

Члан 44.
Уређаји за печење и продају кокица, кукурузних 

класова, кестења,  шећерне пене и америчких 
крофница (у даљем тексту: уређаји) могу се 
поставити непосредно испред пословне просторије 
на удаљености до 1 м од пословне просторије и под 
условом да заузимају збирно највише 2 m² површине 
јавне намене и другим условима прописаним 
Планом, на период од 5 година.

ЈП „Дирекција“ доноси Одлуку о коришћењу 
за постављање уређаја из става 1. овог члана.

Објекти из става 1. овог члана морају се 
уклонити са површине јавне намене у времену када 
не обављају делатност и у ту сврху обавезни су да 
поседују точкове ради лакше покретљивости.

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

  Члан 45.
 Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 

таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.

3. ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ

Члан 46.
Тезга је монтажна конструкција постављена уз 

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

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

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

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

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

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

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

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

ЈП „Дирекција“ доноси Одлуку о коришћењу 
за постављање тезге из става 1. овог члана.

Члан 47.
 Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 

таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.

4. ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ ЗА ПРОДАЈУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

Члан 48.

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

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

За постављање и монитрање покретних тезги за 
продају пољопривредних производа (воћа и поврћа) 
може се дати на коришћење  део површине јавне 
намене чија површина не прелази 2 м2 на период 
до 1 године.

Поступак јавног надметања и давање коришћење 
површине јавне намене за постављање  покретних 
тезги за продају пољопривредних производа ( воћа 
и поврћа) врши се на начин и по поступку који је 
предвиђен за давање  површине јавне намене ради 
постављања киоска.

 ЈП”Дирекција” доноси Одлуку о  коришћењу 
за постављање тезге из става 1. овог члана.  

  Члан 49.
 Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 

таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.

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

Члан 50.
Правна и физичка лица која имају 

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

Члан 51.
 Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 

таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.

6. ПРОМОТИВНИ  ПЛАТО

Члан 52.
Промотивни платои могу бити покретни 

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

Услови којима се прописују површина, изглед 
и техничке какрактеристике промотивних платоа 
биће дефинисане Одлуком о коришћењу ЈП 
“Дирекције”.

  Члан 53.
 Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 

таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.

7. ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНИХ 
ПРОГРАМА

Члан 54.
Објекти за извођење забавних програма, као и 

што су циркуске шатре, луна паркови, рингишпили, 
дечји аутомобили за изнајмљивање и други уређаји 

за дечју забаву и спорт, монтажне платое и сл., могу 
се поставити на површини јавне намене у складу са 
Планом.

  Члан 55.
 Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 

таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.

8. ХОРИЗОНТАЛНЕ РЕКЛАМЕ

Члан 56.
Хоризонталне рекламе представљају рекламне 

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

  Члан 57.
 Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 

таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.

9. РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ, БИЛБОРДИ, 
ПОКРЕТНИ МОБИЛИЈАР(КЛУПЕ, ПЕРДЕ, 
УКРАСНЕ ЖАРДИЊЕРЕ И УМЕТНИЧКЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ)

Члан 58.
Билборди, покретни билборди, светлеће 

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

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

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

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

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

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

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

Клупе, перде, украсне жардињере и уметничке 
инсталације се постављају на површинама јавне 
намене, а за исте се не плаћа локална комунална 
такса.

  Члан 59.
 Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 

таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.
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10. ПОСТУПАК ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА  И 
ПОКРЕТНОГ МОБИЛИЈАРА

Члан 60.
Правна и физичка лица подносе надлежном 

секретаријату захтев за постављање покретних 
објеката и уређаја на површини јавне намене 
за годишњу сезону у току године, празника 
или разних традиционалних манифестација, 
осим за постављање покретних тезги за продају 
пољопривредних производа за које је поступак  
регулисан чланом 46. ове одлуке.

Уз захтев се прилаже:
 за правна лица и предузетнике решење о 

упису у регистар делатности;
 за физичка лица фотокопија личне карте; 
 уверење Секретаријата за пореску 

администрацију Градске управе града Панчева 
којим доказује да нема дуговања по основу изворних 
прихода града Панчева

- скица или фотографија објекта, односно 
уређаја са израженим димензијама у опису,

- изјава да ће исти уклонити по истеку времена 
одређеног у одобрењу за коришћење дела површине 
јавне намене,

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

 Одлуку о коришћењу ЈП“Дирекција“ у 2 
примерка

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

Постављање покретних објеката и уређаја се 
врши на основу одобрења.

Билборди, светлеће рекламне табле прикључене 
на стубовима јавне расвете, постављају се на 
површинама јавне намене на основу Плана и Одлуке 
о коришћењу ЈП „Дирекција“ 

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

V ДРУГИ ОБЈЕКТИ

1.СПОМЕНИЦИ, СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА И 
СКУЛПТУРАЛНА ДЕЛА

Члан 61.

Споменици су објекти који се могу постављати 
на површинама јавне намене, на зеленим 
површинама, парковима, на другим објектима и 
слично.

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

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

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

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

Члан 62. 
Комисија надлежне за споменике, спомен 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИН-
СКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕ-
ВИСНКИХ РАДОВА

Члан 63.
Правна и физичка лица могу подносити ЈП 

“Дирекција” захтеве за заузеће јавне површине 
грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова.

ЈП „Дирекција“ доноси Одлуку о коришћењу за 
заузеће јавне површине грађевинским материјалом 
и за извођење грађевинских радова.

Члан 64.
 Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 

таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ ПОСТАВЉ-
АЊА И УКЛАЊАЊА ПРИВРЕМЕНИХ МОН-
ТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА 
И УРЕЂАЈА 

Члан 65.
ЈП “Дирекција” је дужна да води евиденцију 

о донетим актима у складу са овом одлуком о 
коришћењу дела површине јавне намене ради 
постављања привремених монтажних објеката, 
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покретних објеката и уређаја.
ЈП “Дирекција” је у обавези да надлежном 

секретаријату ради евиденције достави Одлуку о 
коришћењу дела површине јавне намене.

ЈКП „Хигијена“ је у обавези да надлежном 
секретаријату ради евиденције достави Одлуке о 
давању сагласност за коришћење дела површине 
јавне намене за постављање  башти на местима за 
паркирање.

Када престане право коришћења дела површине 
јавне намене, а корисник у прописаном року не 
уклони објекат из става 1. и става 3. овог члана, ЈП 
“Дирекција”, односно ЈКП “Хигијена” је дужна да 
о томе обавести Градску управу Секретаријат за 
инспекцијске послове.

Члан 66.
Корисник дела површине јавне намене, односно 

корисник објекта или уређаја је дужан да објекат 
или уређај постави, односно отпочне са обављањем 
делатности у року који не може бити дужи од 60 
дана од дана прибављања одобрења.

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

Члан 67.
Корисник дела површине јавне намене, односно 

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

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

Право коришћења дела површине јавне намене 
корисник не може пренети на друго лице.

Члан 68.
Корисник дела површине јавне намене, односно 

корисник објекта или уређаја је дужан да објекте и 
уређаје уклони са површине јавне намене у року од 
8 дана по истеку времена одређеном одобрењем, као 
и у другим случајевима утврђеним овом одлуком.

VII НАДЗОР

Члан 69.
Инспекцијски надзор врши комунална и 

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

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

- када је објекат или уређај постављен без 
одобрења.

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

- када је објекат или уређај постављен на место 

које није одређено Правилником, односно Планом.
- када се промени неки од услова утврђених 

Правилником, односно Планом а лице из става 1. 
овог члана се не прилагоди у складу са измењеним 
условима у остављеном року.

- када постављени објекат, односно уређај 
користи неовлашћено лице;

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

- када се привремени објекат не користи дуже 
од 90 дана без оправданих разлога.

- када је то неопходно због измене режима 
саобраћаја.

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

Решењем инспектора наређује се уклањање 
објекта или уређаја.

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

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

 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 70.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

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

1. на делу површине јавне намене постави 
привремени монтажни објекат, покретни објекат и 
уређај без одобрења, односно пријаве 

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

3. не уклони монтажни објекат, покретни објекат 
и уређај са површине јавне намене у времену кад не 
обавља делатност, истеком рока за престанак права 
коришћења дела јавне површине и не поступи по 
решењу надлежне инспекције. 

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

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

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

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се  предузетника за 
прекршај из става 1. овог члана.
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Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
75.000,00 динара казниће се  физичко лице за 
прекршај из става 1. овог члана.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 71.
Постојећи Правилник о општим условима за 

постављање привремених монтажних објеката на 
јавним површинама  и План о техничким условима 
за привремено постављање покретних објеката и 
уређаја на јавним површинама,  остају на снази до 
доношења нових. 

Члан 72.
Решавање поднетих захтева за издавање 

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

Члан 73.
Постојећи Уговори о закупу дела површине 

јавне намене, закључени на основу  Одлуке о  
постављању мањих монтажних, покретних и других 
објеката привременог карактера на површинама 
јавне намене (“Службени лист града Панчева” број 
27/11 и 05/12) и Одлуке о привременом постављању 
монтажних и покретних објеката на јавним 
површинама („Службени лист града Панечва“ број 
19/10-пречишћен текст, 23/10 и 25/10), престају 
да  важе закључно са 31.12.2013.године.  Закупци 
који имају заснован уговорно-правни однос са ЈП 
„Дирекцијом“ на основу  Уговора  који престају да 
важе 31.12.2013.године, остају у статусу корисника 
површине јавне намене. Статус корисника ће 
остварити, почев од 01.01.2014.године, уколико 
су извршавали своје обавезе закупца у погледу 
редовности плаћања закупнине. 

ЈП „Дирекција“ ће до 31.01.2014.године, донети 
Одлуку о коришћењу површине јавне намене, за 
преостало време до истека рока из Уговора о закупу, 
са свим елементима неопходним за издавање 
решења којим се утврђује локална комунална 
такса, у складу са посебном Одлуком о локалним 
комуналним таксама.

Закупци који наставе коришћење површине јавне 
намене за преостало време из Уговора о закупу, у 
обавези су да од 01.01.2014.године, плаћају локалну 
комуналну таксу, по основу Решења Секретаријата 
за пореску администрацију Градске управе града 
Панчева, а да доспеле обавезе за пословну годину 
2013. изврше по основу уговорно-правног односа.

ЈП „Дирекција“ је у обавези да  Секретаријату за 
пореску администрацију достави Одлуку из  става 
2. овог члана,   најкасније до 31.01.2014.године.

Члан 74.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о  постављању мањих монтажних, 
покретних и других објеката привременог карактера 
на површинама јавне намене (“Службени лист 
града Панчева” број 27/11 и 05/12), осим чланова 
6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. и 18. којима се 
утврђују зоне и висина закупнине као и чланови 70. 
и 71. којима се утврђује надзор и казнене одредбе, а 

који се примењују до 31.12.2013.године. 

Члан 75.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева“, 
а примењиваће се од 01.01.2013.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА             
БРОЈ: II-04-06-45/2012    
Панчево, 28. децембар 2012. год.
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

378.

На основу чланова 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС” број 41/09, 53/10 и 101/11), чланова 4, и 13. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник 
РС” број 88/11), чланова 1. и 2. Одлуке о одређивању 
комуналних делатности („Сл. лист општине 
Панчево” број 3/00 и „Сл. лист града Панчева” број 
22/09), члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број 129/07) 
члана 39. тачка 6. и члана 99. став 1. Статута града 
Панчева („Сл. лист града Панчева” број 8/08, 4/09 
и 5/12), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама одлуке о уређењу мирујућег 
саобраћаја на територији града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о уређењу мирујућег саобраћаја на 

територији града Панчева („Сл. лист града Панчева” 
број 9/10, 27/11 и 5/12), члан 8. став 1. мења се и 
гласи:

„Под управљањем мирујућим саобраћајем у 
смислу ове одлуке, подразумевају се опремање 
простора за паркирање возила, њихова заштита и 
одржавање у циљу стварања и обезбеђења услова за 
безбедно, несметано и функционално коришћење и 
наплату локалне комуналне таксе”.

Члан 2.
Члан 20. став 2. мења се и гласи:
„Јавно паркиралиште може бити посебно - са 

наплатом и опште, без наплате локалне комуналне 
таксе за коришћење”.

У истом члану став 4. мења се и гласи:
„Изузетно, део јавних паркиралишта може се 

привремено користити за друге намене (за потребе 
ауто школа, забавних и спортских манифестација, 
ради изградње објеката и слично), на основу 
одобрења Агенције и плаћања локалне комуналне 
таксе за привремено коришћење општих и посебних 
паркиралишта”.
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Члан 3.
Члан 23. став 3. мења се и гласи:
„Раскопавање посебних паркиралишта ради 

извођења грађевинских радова, полагања подземне 
инфраструктуре и слично, врши се искључиво на 
основу сагласности предузећа, у оквиру које се 
одређују услови раскопавања, висина таксе због 
привременог обустављања наплате и начин њеног 
плаћања који се врши у складу са Одлуком о 
локалним комуналним таксама”.

Члан 4.
Члан 24. мења се и гласи:
„Обележена места за паркирање возила особа 

са инвалидитетом, користе искључиво особе са 
инвалидитетом и исте не плаћају локалну комуналну 
таксу”.

Члан 27. став 3. мења се и гласи:
„Средства за обављање послова из става 1. овог 

члана на посебним паркиралиштима обезбеђују се 
из средстава наплате локалне комуналне таксе “.

Члан 6.
Члан 28. став 3. брише се.

Члан 7.
У ПОГЛАВЉУ VII РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ 

МЕСТА чланови: 40., 41., 42., 43., 44., 45. и 46. 
бришу се.

Члан 8.
Члан 47. мења се и гласи:
„Возила хитне медицинске помоћи, полиције, 

војске, Градске управе и комуналних служби не 
плаћају локалну комуналну таксу за коришћење 
јавних паркиралишта за време интервенције”.

Члан 9.
Члан 52. став 1. мења се и гласи:
„За паркирање возила плаћа се локална 

комунална такса у свим зонама у времену које 
одреди Градско веће, на предлог предузећа”.

Члан 10.
Члан 55. ставови 1. и 2. мењају се и гласе:
„Цена паркинг карте по зонама утврђена је 

Одлуком о локалним комуналним таксама.
Повлашћену паркинг карту за паркирање 

возила на посебном паркиралишту предузеће ће 
на захтев физичког лица које станује унутар зоне и 
на захтев правног лица, односно предузетника које 
унутар зоне обавља делатност, утврдити у складу 
са Одлуком о локалним комуналним таксама”.

Члан 11.
Члан 57. став 2. мења се и гласи:
„Паркинг карта је исправа којом корисник 

паркиралишта доказује да је платио локалну 
комуналну таксу према зони паркирања и да се 
на паркиралишту задржава у оквиру дозвољеног 
времена”.

Члан 12.
Члан 59. мења се и гласи:

 „У случајевима из члана 58. ове одлуке плаћа 
се дневна паркинг карта у складу са Одлуком о 
локалним комуналним таксама”.

Члан 13.
Члан 61. мења се и гласи:
„Ако корисник паркиралишта не плати 

дневну карту, предузеће ће припремити захтев за 
покретање прекршајног поступка и са комплетном 
документацијом доставити Секретаријату за 
пореску администрацију ради даљег поступања”.

Члан 14.
Члан 63. брише се.

Члан 15.
Члан 64. мења се и гласи:
„Уплата прихода од локалне комуналне таксе 

по основу коришћења посебног паркиралишта за 
паркирање возила врши се на одговарајући уплатни 
рачун јавних прихода прописан Правилником о 
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 
прихода и распоред средстава са тих рачуна.

Средства од наплаћене локалне комуналне 
таксе Град ће преносити на:

• ЈКП „Хигијена” Панчево којој су поверени 
послови управљања за покриће трошкова 
управљања, у складу са Програмом и Финансијским 
планом предузећа, уз сагласност Скупштине града 
Панчева.

• ЈП „Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево, за изградњу и одржавање 
обележених јавних саобраћајних површина и 
посебних простора одређених за паркирање 
моторних возила, у складу са Програмом и 
Финансијским планом, уз сагласност Скупштине 
града Панчева.

• ЈКП „Хигијена” Панчево и ЈП „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева” Панчево су у обавези 
да воде евиденцију о утрошеним средствима, у 
складу са законским прописима”.

Члан 16.
Члан 67. став 1. мења се и гласи:
„На посебним паркиралиштима може се издати 

повлашћена или месечна паркинг карта у складу са 
Одлуком о локалним комуналним таксама”.

Члан 17.
Члан 70. мења се и гласи:
„Месечну паркинг карту предузеће ће утврдити 

у складу са Одлуком о локалним комуналним 
таксама”.

Члан 18.
Члан 73. став 1. мења се и гласи:
„На посебним паркиралиштима на територији 

Града, трудница или члан заједничког домаћинства, 
имају право паркирања без плаћања локалне 
комуналне таксе, осим на местима обележеним за 
паркирање возила особа са инвалидитетом”.

Члан 19.
Члан 92. став 1. тачка 2. мења се и гласи:
„Не изда повлашћену паркинг карту за 
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паркирање возила лицима из члана 55. став 2. ове 
одлуке, на њихов захтев”.

Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”, 
а примењиваће се од 01. јануара 2013. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

379.

На основу члана 6. 7. н 8. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник РС” бр. 
62/06, 47/11и 93/12 ) и члана 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчева („Сл. лист града Панчева” 8/08 и 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној.   28. децембра 2012. године, донела је

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о порезу на имовину

Члан 1.
У Одлуци о порезу на имовину (“Сл.лист 

општине Панчево” бр. 29/06,19/07 , и “Сл.лист 
града Панчева” бр. 16/09 ,27/09 и 14/11) члан 2. 
мења се и гласи:

Стопе пореза на имовину износе:
1) На права на непокретности пореског 

обвезника који води пословне књиге 0,40%
2) На права на земљишту код обвезника који 

не води пословне књиге 0,30%
3) На права на непокретности пореског 

обвезника који не води пословне књиге:

На пореску основицу Плаћа се на име пореза
1. до 10.000.000,00 0,30%
2. од 10.000.000,00 
    до 25.000.000,00

Порез из подтачке 
1. + 0,60% на износ 
преко 10.000.000,00 динара

3. од 25.000.000,00 
    до 50.000.000,00

Порез из подтачке 
2. + 1,00% на износ 
преко 25.000.000,00 динара

4. преко 
   50.000.000,00 динара

Порез из подтачке 
3. + 2% на износ 
преко 50.000.000,00 динара

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева”, 
а примењује се од 1. јануара 2013. године .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

380.

На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчева С,Сл.лист града Панчева” број 8/08 и 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012.године, донела је

О Д Л У К У
у вези давања претходне сагласности да 

Влада Републике Србије предложи конверзију 
доспелих обавеза по основу изворних и 

уступљених јавних прихода буџета града 
Панчева за предузеће д.о.о. „Утва Авио-

индустрија” Панчево у реструктурирању

I
Скупштина града Панчева доноси Одлуку у вези 

давања претходне сагласности да Влада Републике 
Србије предложи конверзију доспелих обавеза по 
основу изворних и уступљених јавних прихода 
буџета града Панчева за предузеће Д.О.О. „Утва 
Авио-индустрија” Панчево у реструктурирању са 
стањем на дан 31.10.2012.године и то за:

-Порез на имовину 
правних лица  1.511.472,84
-Комунална такса за 
истицање фирме на 
пословном простору 259.432,57
-Посебна накнада за 
заштиту и унапређивање 
животне средине 2.156.616,69
-Накнада за коришћење 
градског грађевинског 
земљишта 27.927.812,26

II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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381.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
а у вези Закона о утврђивању максималне зараде 
у јавном сектору („Сл.гласник РС” број 93/12) и 
Уредбе о критеријумима и мерилима за утврђивање 
конкурентности у јавном сектору („Сл.гласник 
РС” број 103/12), члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 08/08, 04/09 
и 05/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012.године, донела је

ОДЛУКУ
о постојању конкурентности Јавног предузећа 

„Градска стамбена агенција” Панчево

Члан 1.
Утврђује се да Јавно предузеће „Градска 

стамбена агенција,, Панчево има положај учесника 
на тржишту које има конкуренцију у смислу 
Закона о утврђивању максималне зараде у јавном 
сектору („Службени гласник РС” број 93/12) и 
Уредбе о критеријумима и мерилима за утврђивање 
конкурентности у јавнбм сектору („Службени 
гласник РС” број 103/12).

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

382.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
а у вези Закона о утврђивању максималне зараде 
у јавном сектору („Сл.гласник РС” број 93/12) и 
Уредбе о критеријумима и мерилима за утврђивање 
конкурентности у јавном сектору („Сл.гласник 
РС” број 103/12), члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 08/08, 04/09 
и 05/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној  28. децембра 2012.године, донела је

О Д Л У К У
о постојању конкурентности Јавног 

радио-дифузног предузећа Регионалне 
радиотелевизијске станице „Радиотелевизија 

Панчево” Панчево

Члан 1.
Утврђује се да Јавно радио-дифузно 

предузеће Регионална радиотелевизијска станица 
„Радиотелевизија Панчево” Панчевб, има положај 
учесника на тржишту које има конкуренцију у 
смислу Закона о утврђивању максималне зараде 
у јавном сектору („Службени гласник РС” број 
93/12) и Уредбе о критеријумима и мерилима за 
утврђивање конкурентности у јавном сектору 
(„Службени гласник РС” број 103/12).

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

383.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
а у вези Закона о утврђивању максималне зараде 
у јавном сектору („Сл.гласник РС” број 93/12) и 
Уредбе о критеријумима и мерилима за утврђивање 
конкурентности у јавном сектору („Сл.гласник 
РС” број 103/12), члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 08/08, 04/09 
и 05/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној  28. децембра 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
о постојању конкурентности Јавног комуналног 

предузећа за превоз путника „Аутотранспорт-
Панчево” Панчево

Члан 1.
Утврђује се да Јавно комунално предузеће 

за превоз путника „Аутотранспорт- Панчево” 
Панчево, има положај учесника на тржишту које 
има конкуренцију у смислу Закона о утврђивању 
максималне зараде у јавном сектору („Службени 
гласник РС” број 93/12) и Уредбе о критеријумима 
и мерилима за утврђивање конкурентности у јавном 
сектору („Службени гласник РСброј 103/12).

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи ( “Службени гласник РСброј 129/07 ), 
члана 75. Закона о здравственој заштити ( “Службени 
гласник РС” број 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 
99/10 и 57/11 ), члана 34. Посебног колективног 
уговора за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија ( “Службени гласник РС” број 
36/10 ), Одлуке о примени Посебног колективног 
уговора за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија на све послодавце који обављају 
здравствену делатност, односно одређене послове 
здравствене делатности ( “Службени гласник РС” 
број 42/10 ) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 28. децемра 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању недељног распореда рада, 

почетка и завршетка радног времена у Апотеци  
“Панчево”  Панчево

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се, за Апотеку 

“Панчево” Панчево, чији је оснивач град Панчево, 
недељни распоред рада, почетак и завршетак радног 
времена.

Члан 2.
На територији града Панчева радно време за 

Апотеку “Панчево” Панчево одређује се на следећи 
начин:

апотека адреса

ра
дн

и 
да

н

су
бо

та

не
де

љ
а

1. ЦЕНТАР Панчево, Трг 
Слободе 2

7-21 7-21

2. ХИГИЈА** Панчево, 
Милоша 
Обреновића 
бб

7-21 7-21 7-21**

3. КОТЕЖ Панчево, 
Браће 
Јовановића 
109

7-20 не 
ради

4 . 
СТРЕЛИШТЕ

П а н ч е в о , 
М и л у т и н а 
Бојића бб

7-20 7-14

5 . 
ВОЈЛОВИЦА

П а н ч е в о , 
Трг XII 
Војвођанске 
бригаде 1

7-20 не 
ради

6 . 
СВЕТИСАВА

П а н ч е в о , 
Светог Саве 
109

7-20 7-20

 
7. КАРАЂОР-
    ЂЕВА 2ц**

Панчево, 
Карађорђева 
2ц

7-21 7-21 **

8. МЛАДОСТ Панчево, 
Сремска бб

7-20 7-14

9. ЖАРКА
ЗРЕЊАНИНА

Панчево, 
Жарка 
Зрењанина 
80

7-20 7-14

10. 
КАЧАРЕВО

Качарево, 
Народног 
Фронта 26

7-20 7-14 7-12

11. 
БАНАТСКО 
НОВО СЕЛО

Банатско 
Ново Село, 
Маршала 
Тита 54

7-20 7-14 7-12

12. ДОЛОВО Долово, 
Краља 
Александра 
I   28

7-20 7-14

13. 
ОМОЉИЦА

Омољица, 
Арсенија 
Чарнојевића 
2

7-20 7-14 7-12

14. 
СТАРЧЕВО

Старчево, 
Панчевачки 
пут 2

7-20 7-14 7-12

15. 
апотекарска 
јединица

Глогоњ, 
Ослобођења 
90

7-20 7-14 7-12

16. 
апотекарска 
јединица

Банатски 
Брестовац, 
Маршала 
Тита 2

7-14 7-14*

17. 
апотекарска 
јединица

Јабука, Змај 
Јовина 1

7-20 7-14 7-12

18. 
апотекарска 
јединица

Иваново, 
Петефи 
Шандора 27

7-14 н е 
ради

* Банатски Брестовац ради две суботе месечно
** Апотека Хигија и Карађорђева 2ц смењују се 

у дежурству на по две недеље и када су у дежурству 
раде 24 часа непрекидно

 
Члан 3.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о утврђивању недељног распореда рада, 
почетка и завршетка радног времена у Апотеци 
“Панчево” Панчево (“Службени лист града 
Панчева” број 25/10 ).

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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На основу чланова 70. и 71. Закона о култури 
(“Службени гласник РС” број 72/09), чланова 32. 
и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС” број 129/07) и чланова 39. и 99. став 
1. Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева “ број 8/08, 4/09 и 5/12 ). Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 28.децембра 2012. 
године, донела је

О Д Л У К У
о уплати доприноса за пензијско,инвалидско 

и здравствено осигурање лицима која су 
стекла статус лица која самостално обављају 

уметничку или другу делатност у области 
културе

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин 

стицања права на уплату доприноса за пензијско, 
инвалидско и здравствено осигурање лицима која 
су стекла статус лица која самостално обављају 
уметничку или другу делатност у области културе 
(у даљем тексту: лица ).

Средства за намене из става 1 .овог члана 
обезбеђују се у буџету града Панчева

Члан 2.
Право из члана 1. ове одлуке има физичко лице 

које :
- самостално, у виду занимања, обавља 

уметничку делатност и коме је репрезентативно 
удружење у култури утврдило статус лица које 
самостално обавља уметничку или другу делатност 
у области културе ( самостални уметник )

- самостално, у виду занимања, обавља 
научно-истраживачке, теоријско-критичке, 
едукативне, продуцентске, организаторске, 
менаџерске и друге стручне послове у области 
културних делатности, и коме је репрезентативно 
удружење у култури утврдило статус лица које 
самостално обавља уметничку или другу делатност 
у области културе ( самостални стручњак у култури )

- самостално, у виду занимања, обавља 
вокално и инструментално извођење културних 
програма, или на други начин изводи културни или 
артистички програм, и коме је репрезентативно 
удружење у култури утврдило статус лица које 
самостално обавља уметничку или другу делатност 
у области културе ( самостални извођач културних 
програма у музичким и сценским делатностима)

- самостално, у виду занимања, обавља 
стручно-техничке послове у области културних 
делатности, и коме је репрезентативно удружење 
у култури утврдило статус лица које самостално 
обавља уметничку или другу делатност у области 
културе ( самостални сарадник у култури ).

II БЛИЖИ УСЛОВИ И НАЧИН СТИЦАЊА 
ПРАВА

Члан 3.
Град Панчево уплаћује доприносе за пензијско, 

инвалидско и здравствено осигурање (у даљем 
тексту : допринос за осигурање) лицу које испуњава 
следеће услове:

1. има својство лица које самостално обавља 
уметничку или другу делатност у области културе, 

а које је утврђено од стране репрезетнативног 
удружења у култури, у складу са законом

2. има пребивалиште на територији града 
Панчева

3. није остварио укупан приход у предходној 
години, који прелази износ просечне годишње 
бруто зараде на нивоу града Панчева

4. не поседује непокретну имовину ( ни члан 
заједничног породичног домаћинства - супружник, 
ванбрачни партнер, дете, усвојеник, родитељи или 
усвојилац и друга лица која живе у заједничком 
породичном домаћинству), осим стана - куће где 
станује.

Члан 4.
Лице има обавезу да достави следеће доказе:
1. уверење надлежног репрезетативног 

удружења у култури о чињеницама уписаним у 
евиденцију

2. фотокопију личне карте са назнаком 
пребивалишта и радне књижице

3. потврду Пореске управе Филијала Панчево 
о пријави укупног прихода

4. потврду Републичког геодетског завода 
- Службе за катастар непокретности Панчево, о 
катастарским приходима на непокретностима

5. оверену изјаву о броју чланова заједничког 
породичног домаћинства.

Докази из става 1. овог члана не могу бити 
старији од шест месеци.

Члан 5.
Градоначелник града Панчева, у недељном 

листу који се дистрибуира на територији града 
Панчева, објављује јавни позив који траје од 01. 
септембра до 30. септембра текуће године на који се 
пријављују лица којима ће град Панчево, у складу 
са одредбама ове одлуке, уплаћивати доприносе за 
осигурање за наредну годину.

Секретаријат Градске управе града Панчева 
надлежан за послове културе, до 31. октобра текуће 
године, решењем утврђује које лице испуњава 
услове из члана 3. ове одлуке.

Члан 6.
По добијању решења из члана 5. став 2. ове 

одлуке, лице има право жалбе Градском већу града 
Панчева, у року од петнаест дана од дана пријема 
решења.

Члан 7.
Пријава на позив у смислу члана 5. ове одлуке 

подноси се на формулару чију садржину одређује 
секретаријат Градске управе града Панчева 
надлежан за послове културе.

Члан 8.
Лицу које је стекло статус лица које самостално 

обавља уметничку или другу делатност у области 
културе, град Панчево уплаћује доприносе за 
пензијско, инвалидско и здравствено осигурање у 
висини најниже основице за плаћање доприноса за 
обавезно социјално осигурање, у складу са законом 
и овом одлуком.

Члан 9.
Доприносе из члана 8. ове одлуке град Панчево 

уплаћује преко репрезентативног удружења у 
култури код кога је лице уведено у евиденцију, 
за период од 1.јануара до 31. децембра наредне 
године.
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III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.
Изузетно од одредаба чланова 5. и 9. ове одлуке 

у 2013. години, поступак за остваривања права 
на уплату доприноса за осигурање за лица која то 
право остваре по одредбама ове одлуке, вршиће се 
на следећи начин:

1. градоначелник града Панчева, у недељном 
листу који се дистрибуира на територији града 
Панчева, објављује јавни позив који траје од 15. 
јануара до 15.фебруара 2013. године

2. секретаријат Градске управе града Панчева 
надлежан за послове културе, до 25.фебруара 2013. 
године, решењем утврђује која лица испуњавају 
услове из члана 3. ове одлуке

3. доприноси за осигурање утврђени на основу 
ове одлуке уплатиће се за период од 1. априла до 31. 
децембра 2013 .године.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

386.

На основу члана 4. Закона о јавним службама (“ 
Службени гласник РС”број 42/91 и 71/94 ), члана 26. 
Закона о култури ( “Службени гласник РС”број 72/09 
) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева ( 
“Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12 
), Скупштина града Панчева , на седници одржаној 
дана 28.децембра 2012. године, донела је

О Д Л У К У 
о изменама и допуни одлуке о оснивању Завода 

за заштиту споменика културе

Члан 1.
У члану 4. Одлуке о оснивању Завода за заштиту 

споменика културе ( “Службени лист града Панчева” 
број 16/11- пречишћен текст и 22/11 ), став 2. мења 
са и гласи:

“ Завод је установа од посебног значаја за 
очување, унапређење и развој културне посебности 
и очување националног идентитета мађарске 
националне мањине.”.

Члан 2.
У члану 14. после става 6. додаје се нови став 

7. који гласи: “У поступку именовања директора 
мишљење даје Национални савет мађарске 
националне мањине. “. 

Став 7. постаје став 8.

Члан 3.
Члан 18. мења се и гласи:

“ Члан 18.
Заводом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и шест 

чланова.
Председник и чланови Управног одбора 

именују се и разрешавају у складу са законом и 
другим прописима и актима.

Председник и чланови Управног одбора именују 
се из реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности.

Четири члана Управног одбора именују се на 
предлог оснивача.

Два члана Управног одбора именују се из 
реда запослених, на предлог репрезентативног 
синдиката Установе, односно већине запослених, од 
којих најмање половина из реда носилаца основне, 
односно програмске делатности.

Један члан Управног одбора именује се на 
предлог Националног савета мађарске националне 
мањине.

Од укупно седам чланова Управног одбора три 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

Национални савет мађарске националне 
мањине даје мишљење о предложеним члановима 
Управног одбора.

Председник и чланови Управног одбора 
именују се на период од четири године и могу бити 
именовани највише два пута.”.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

387.

На основу члана 4. Закона о јавним службама 
( “Службени гласник РС”број 42/91, 71/94 и 79/05-
др.закон ), члана 26. Закона о култури ( “Службени 
гласник РС”број 72/09 ) и чланова 39. и 99. став 
1. Статута града Панчева ( “Службени лист града 
Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12 ), Скупштина града 
Панчева , на седници одржаној дана 28.12.2012. 
године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допуни одлуке о промени 

оснивача Историјског архива у Панчеву

Члан 1.
У члану 4. Одлуке о промени оснивача 

Историјског архива у Панчеву ( “Службени лист 
града Панчева” број 5/11 и 22/11 ), став 2. мења са 
и гласи:

“ Историјски архив у Панчеву је установа од 
посебног значаја за очување, унапређење и развој 
културне посебности и очување националног 
идентитета мађарске националне мањине и 
националног идентитета румунске националне 
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мањине.”.

Члан 2.
У члану 12. после става 6. додаје се нови 

став 7. који гласи: “ Национални савет мађарске 
националне мањине и Национални савет румунске 
националне мањине дају мишљење у поступку 
именовања директора. “. 

Став 7. постаје став 8.

Члан 3.
Члан 16. мења се и гласи:

“ Члан 16.
Установом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и шест 

чланова.
Председник и чланови Управног одбора 

именују се и разрешавају у складу са законом и 
другим прописима и актима.

Председник и чланови Управног одбора именују 
се из реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности.

Четири члана Управног одбора именују се на 
предлог оснивача.

Два члана Управног одбора именују се из 
реда запослених, на предлог репрезентативног 
синдиката Установе, односно већине запослених, од 
којих најмање половина из реда носилаца основне, 
односно програмске делатности.

Један члан Управног одбора именује се на 
заједнички предлог Националног савета мађарске 
националне мањине и Националног савета румунске 
националне мањине .

Од укупно седам чланова Управног одбора три 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

Национални савет мађарске националне 
мањине и Национални савет румунске националне 
мањине дају мишљење о предложеним члановима 
Управног одбора.

Председник и чланови Управног одбора 
именују се на период од четири године и могу бити 
именовани највише два пута.”.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

388.

На основу члана 4. Закона о јавним службама ( 
“Службени гласник РС”број 42/91 и 71/94 ), члана 
26. Закона о култури ( “Службени гласник РС”број 
72/09 ) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева ( “Службени лист града Панчева” број 
8/08, 4/09 и 5/12 ), Скупштина града Панчева , на 
седници одржаној дана 28.12 2012. године, донела 
је

О Д Л У К У
о измени и допунама одлуке о промени 

оснивача Дома културе “Братство-јединство” 
Качарево

Члан 1.
У члану 6. Одлуке о промени оснивача Дома 

културе “Братство-Јединство”Качарево ( “Службени 
лист града Панчева” број 5/11 и 20/11 ), после става 
2. додаје се став 3. који гласи:

“ Дом је установа од посебног значаја за 
очување, унапређење и развој културне посебности 
и очување националног идентитета македонске 
националне мањине.”.

Члан 2.
У члану 12. после става 6. додаје се нови став 

7. који гласи: “У поступку именовања директора 
мишљење даје Национални савет македонске 
националне мањине. “. 

Став 7. постаје став 8.

Члан 3.
Члан 16. мења се и гласи:

“ Члан 16.
Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и четири 

члана.
Председника и чланове Управног одбора 

именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих 
стручњака и познавалаца културне делатности.

Три члана Управног одбора именују се на 
предлог оснивача.

Један члан Управног одбора именује се из реда 
запослених, на предлог већине запослених.

Један члан Управног одбора именује се 
на предлог Националног савета македонске 
националне мањине.

Од укупно пет чланова Управног одбора два 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

389.

На основу члана 4. Закона о јавним службама ( 
“Службени гласник РС”број 42/91 и 71/94 ), члана 
26. Закона о култури ( “Службени гласник РС”број 
72/09 ) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева ( “Службени лист града Панчева” број 
8/08, 4/09 и 5/12 ), Скупштина града Панчева , на 
седници одржаној дана  28. децембра 2012. године, 
донела је
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О Д Л У К У
о измени и допунама одлуке о промени 

оснивача Дома културе  “Кочо Рацин” Јабука

Члан 1.
У члану 6. Одлуке о промени оснивача Дома 

културе “Кочо Рацин”Јабука ( “Службени лист 
града Панчева” број 5/11 и 20/11 ), после става 2. 
додаје се став 3. који гласи:

“ Дом је установа од посебног значаја за 
очување, унапређење и развој културне посебности 
и очување националног идентитета македонске 
националне мањине.”.

Члан 2.
У члану 12. после става 6. додаје се нови став 

7. који гласи: “У поступку именовања директора 
мишљење даје Национални савет македонске 
националне мањине. “. 

Став 7. постаје став 8.

Члан 3.
Члан 16. мења се и гласи:

“Члан 16.
Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и четири 

члана.
Председника и чланове Управног одбора 

именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих 
стручњака и познавалаца културне делатности.

Три члана Управног одбора именују се на 
предлог оснивача.

Један члан Управног одбора именује се из реда 
запослених, на предлог већине запослених.

Један члан Управног одбора именује се 
на предлог Националног савета македонске 
националне мањине.

Од укупно пет чланова Управног одбора два 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

Национални савет македонске националне 
мањине даје мишљење о предложеним члановима 
Управног одбора.

Председник и чланови Управног одбора 
именују се на период од четири године и могу бити 
именовани највише два пута.”.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

390.

На основу чланова 246.став 1. и 247. Закона 
о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05 
и 54/09), чланова 39. и 99. став 1.Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 8/08, 
4/09 и 05/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

О Д Л У К У
о овлашћењу Градоначелника града Панчева 
за закључивање колективних уговора за јавна 
предузећа и јавне службе чији је оснивач град 

Панчево

Члан 1.
Овлашћује се Градоначелник града Панчева да, 

у име града Панчева, као оснивача јавних предузећа 
и установа у области јавних служби, закључује 
посебне колективне уговоре за јавна предузећа и 
установе у области јавних служби, као и колективне 
уговоре код послодаваца за јавна предузећа и 
установе у области јавних служби.

Члан 2.
Градоначелник града Панчева ће информисати 

Скупштину града Панчева о закљученим 
колективним уговорима.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о овлашћењу Градоначелнице града 
Панчева за закључивање колективних уговора за 
јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач град 
Панчево („Службени лист града Панчева” број 
12/08).

Члан 4.
Ово одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

391.

На основу члана 251. Закона о раду („Службени 
гласник РС” број 24/05, 51/05 и 54/09), члана 48. 
Пословника Скупштине града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 11/08) и члана 46. Статута 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 8/08 4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева 
на седници одржаној 28.децембра 2012. године, 
донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Радне групе за преговоре у 

поступку закључења Посебног колективног 
уговора јавних и јавннх комуналних предузећа 

града Панчева

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за преговоре у 

поступку закључења Посебног колективног уговора 
јавних и јавних комуналних предузећа града 
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Панчева (у даљем тексту: Радна група).
За чланове Радне групе именују се:
1. Саша Павлов, заменик Градоначелника 

града Панчева;
2. Жељко Лазић, члан Градског већа града 

Панчева задужен за подручје финансија;
3. Радомир Радосављевић, члан Градског 

већа града Панчева задужен за подручје рада, 
запошљавања и социјалне политике;

4. Ениса Аговић - Хоти, секретар Секретаријата 
за финансије Градске управе града Панчева;

5. Вера Стаменић, помоћник секретара 
Секретаријата за финансије Градске управе града 
Панчева;

6. Бранислава Калишки, заменик секретара 
Градског већа града Панчева;

7. Миланко Бодирога, председник Савеза 
самосталних синдиката града Панчева и општина;

8. Жељко Јелкић председник Градског одбора 
синдиката комуналних делатности;

9. Мирјана Узелац, стручни сарадник у Савезу 
самосталних синдиката града Панчева и општина;

10. Зоран Топаловић, председник Гранског 
синдиката јавних саобраћајних и комуналних 
делатности „Независност” у Јавном комуналном 
предузећу за превоз путника „Аутотранспорт - 
Панчево” Панчево;

11.Марко Бонђеровић, председник Гранског 
синдиката јавних саобраћајних и комуналних 
делатности „Независност” у Јавном комуналном 
предузећу „Хигијена” Панчево;

12. Дејан Трајановски, председник Гранског 
синдиката јавних саобраћајних и комуналних 
делатности „Независност” у Јавном комуналном 
предузећу „Зеленило” Панчево.

II
Задатак Радне групе је да учествује у изради 

текста Нацрта посебног колективног уговора 
јавних и јавних комуналних предузећа, којим се 
уређују права, обавезе и одговорности запослених 
из области радних односа у јавним и јавним 
комуналним предузећима, чији је оснивач град 
Панчево, као и да размотри евентуалне примедбе 
и сугестије јавних и јавних комуналних предузећа 
на исти, а све са циљем закључења Посебног 
колективног уговора у складу са Законом.

Рок за израду и достављање Градском већу 
града Панчева текста Нацрта посебног колективног 
уговора јавних и јавних комуналних предузећа 
града Панчева је 45 дана од дана ступања на снагу 
овог решења.

Стручне, организационе и административно-
техниче послове за потребе Радне групе обавља 
Секретаријат за скуппштинске послове, послове 
Градоначелника и Градског већа у сарадњи са 
Секретаријатом за финансије, Секретаријатом за 
привреду и економски развој и Секретаријатом 
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева.

IV
Ступањем на снагу овог решења престаје 

да важи Решење Скупштине града Панчева о 
образовању Радне групе за преговоре у поступку 
закључења Посебног колективног уговора јавних 
и јавних комуналних предузећа града Панчева број 
II-04-06-30/2011 од 11.03.2011. године и број II-04-

06-60/2011 од 23.09.2011. године.
V

Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

392.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07),члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС” број 25/00, 25/02, 
107/05, 108/05-исправка и 123/07-др.закон), члана 
2. Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача 
над Јавним предузећем «Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева» Панчево које је настало спајањем 
ЈП «Урбанизам» Панчево, Друштвеног фонда 
грађевинског земљишта и путева општине Панчево 
и ЈП «Стан» Панчево - пречишћен текст(«Службени 
лист града Панчева»број 26/11), члана 39. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 08/08, 04/09 и 05/12),Скупштина града Панчева 
на седници одржаној 28 децембра 2012.године 
донела је

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

одређивања цена израде просторних планова, 
урбанистичких планова и урбанистичких 

пројеката

Скупштина града Панчева даје сагласност 
на Одлуку о начину одређивања цена израде 
просторних планова, урбанистичких планова и 
урбанистичких пројеката, коју је донео Управни 
одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и 
уређење Панчево» Панчево на седници одржаној 
дана 19.11.2012.године.

II
Саставни део овог решења је Одлука   о 

начину одређивања цена израде просторних 
планова, урбанистичких планова и урбанистичких 
пројеката,.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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На основу члана 27 Статута Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева”, 
Панчево, Управни одбор ЈП “Дирекција” Панчево је на 299. редовној седници, одржаној 19. 
новембра 2012. год, решавајући тачку 1. дневног реда: Доношење Одлуке о начину одређивања 
цена израде просторних планова и урбанистичких пројеката Јавног предузећа “Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево, донео следећу

О Д Л У К У
о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и 

урбанистичких пројеката

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин одређивања цена израде просторних планова, 

урбанистичких планова и урбанистичких пројеката (у даљем тексту: Планско-пројектна 
документација).

Члан 2.
Цена израде Планско-пројектне документације изражава се у бодовима, при чему вредност 

једног бода износи 1 ЕВРО, у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС 
на дан достављања понуде.

Цена из става 1. овог члана одређује се у укупном износу (без пореза на додату вредност) 
који обухвата све трошкове израде Планско-пројектне документације у складу са законом и 
овом одлуком.

Члан 3.
У цену израде Планско-пројектне документације из члана 2. став 2. ове одлуке нису 

обухваћени следећи трошкови, и то:
• за израду просторног плана, урбанистичког плана и урбанистичког пројекта трошкови 

прибављања законом прописаних услова надлежних институција, картографских и геодетских 
подлога и израде идејних архитектонских решења;

II НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЦЕНА ИЗРАДЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА

Члан 4.
Цене израде просторних планова из члана 1. ове одлуке односе се на:
1. Просторни план подручја посебне намене;
2. Регионални просторни план;
3. Просторни план јединице локалне самоуправе.

Члан 5.
Поједини појмови употребљени у поглављу “II” ове одлуке имају следеће значење:
1) “Обрачунска јединица” (ОЈ) - јединица за одређивање вредности сваког критеријума 

који се користи за одређивање цене израде просторног плана;
2) “Ниво градског центра” - дефинише значај и величину града, преузет из категоризације 

градских центара по Просторном плану Републике Србије;
3) “Техничка документација” - документација која се користи приликом израде просторног 

плана, и то: генерални пројекат, идејни пројекат и главни пројекат;
4) “Развојна документација” - документи који се припремају и доносе од стране надлежних 

органа Републике или локалне самоуправе, а нису дефинисани Законом о планирању и 
изградњи (пр. стратегија развоја општине, програм развоја, заштите и уређења природног 
добра и др.);

5) “Посебна намена простора” - намена/активност у простору која је од републичког 
интереса, односно за коју се припрема просторни план подручја посебне намене, или поједини 
објекат из члана 133. став 2. Закона о планирању и изградњи.
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3.    
 
 

3.1. ,  , , , 
, ,     

 

 

      -  
 
 

  
 

2 

 
 
  

2 

  
 

  
/  
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3  4
0 1000 x 1414 1,40 1 8.3 10.7 
0 841 x 1188 1 0.84 8.1 14.5 
1 594 x 841 0.5 0.59 6.7 13.4 
2 420 x 594 0.25 0.42 6.0 14.2 

 

3 297 x 420 0.12 0.30 4.0 15.9 2.0 
4 210 x 297 0.06 0.21 3.2 18.1 1.1 

 ( )   –   
 

 
   

  
2 
 

  
 

  
/  

  
 

  
/ 2 

1 320 x 1000 0.32 1.3 3.95 
2 420 x 1000 0.42 1.4 3.26 
3 450 x 1000 0.45 1.5 3.27 
4 594 x 1000 0.59 1.6 2.66 
5 620 x 1000 0.62 1.7 2.72 
6 650 x 1000 0.65 1.8 2.75 
7 750 x 1000 0.75 1.9 2.53 
8 841 x 1000 0.84 2.1 2.5 

 

9 914 x 1000 0.91 2.3 2.53 
 – POSTER GLOSS     

 
 

   
  

2 
 

  
 

  
/  

  
 

  
/ 2 

1 320 x 1000 0.32 12,60 20.7 
2 420 x 1000 0.42 16.60 18.2 
3 450 x 1000 0.45 19.40 18.10 
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА”, Панчево
Број: 01-225-1/2012. Панчево, 19. новембар 2012. година

ПРЕДСЕДНИК УО
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393.

На основу чланова З2.и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса 
(«Службени гласник РС» број 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05-испр. и 123/07-др. закон), чланова 39. и 99., 
став 1. Статута града Панчева («Службени лист 
града Панчева» број 8/08,4/09 и 5/12), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 28. децембра 
.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку управног 

одбора јавног комуналног предузећа «БНС» 
Банатско Ново Село о увођењу нових 

комуналних услуга и ценама нових
комуналних услуга, број: 196-2/12 од 07.09.2012.

године
I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа «БНС» 
Банатско Ново Село о увођењу нових комуналних 
услуга и ценама нових комуналних услуга, број: 
196-2/12 од 07.09.2012.године.

II
Јавно комунално предузеће «БНС» Банатско 

Ново Село објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

394.

О Д Л У К А
о увођењу нових комунапних услуга и ценама 

нових комуналних услуга

Управни одбор Јавно комуналног предузећа на 
својој радној седници одржаној 07.09.2012 године 
доноси Одлуку о увођењу нових комуналних услуга 
и цена нових комуналних услуга у раду предузећа у 
2012 години како следи у табеларном приказу:

Назив нових комуналних 
услуга

Цене нових 
комуналних 

услуга са ПДВ-ом 
у динарима

Услуге уређења, одржавања 
гробља и сахрањивање
Одобрење за радове на 
гробљу

2.500,00

Одобрењеза радове на изради 
гробнице

7.000,00

Оддбрење за постављање 
споменика

2.500,00

Бетонски опсег за једно 
гробно место 3 м2

11.960,69

Бетонски опсег за два гробна 
места 6 м2

21.921,30

Бетонски опсег за гробно 
место изнад 6 м2 /по м 2

3.500,00

Гообница површине до 9м2 105.000,00
Сахрањивање у гробници 2.700,00
Есхумација 9.000,00
Одржавање гробног места за 
12 месеци

307,73

Одржавање гробног места за 
10 година

2.500,00

 

Назив нових комуналних 
услуга

Цене нових 
комуналних 

услуга са ПДВ-ом 
у динарима

Услуге сакупљања и 
одвожења смећа
Унос смећа на депонију 
камионском приколицом

100,00

Унос смећа на депонију 
тракторском приколицом

30,00

Услуге пречишћавања и 
дистрибуције воде/на бази 
месечног утрошка
Услуга одржавања водоводног 
прикључка /месечно

47,20

Увођење новог прикључка на 
мрежу

7.500,00

Прикључење хидранта на 
мрежу

15.000,00

Јавно комунално предузеће „БНС” 
Банатско Ново Село 
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 196-2/12 
Дана: 07.09.2012 године

Председник УО
Божидар Барош, с.р.
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395.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Србије», бр. 129/07), члана 39. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева», 
број 8/08 , 4/09 и 5/12) и члана 11. Одлуке о 
објављивању аката у Службеном листу града 
Панчева („Службени лист општине Панчево”, 
бр. 16/05 и „Службени лист града Панчева”, бр. 
13/09 и 25/09), Скупштина града Панчева, дана 
28.12.    2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о утврђивању цене услуга «Службеног 
листа града Панчева» за 2013. годину

I
Утврђује се цена услуга “Службеног листа 

града Панчева” за 2013. годину и то:

Ре
д.

 б
ро

ј

О П И С Јед.
мере И з н о с

Напомена

1 2 3 4 5
1. Појединачни 

примерак ли-
ста по једном 
табаку 
(4 стране)
без ПДВ-а

табак 33,21

За текстове 
који обу-
хватају
1/2 или 1/4
стране 
цена се
изводи по 
1 страници

2. Аконтација 
годишње 
претплате 
(без ПДВ)

9.366,10

3. Накнада    за    
објављивање
аката,   других   
текстова   и
огласа јавних 
предузећа и
установа,   као   
и   других
корисника

1
страна
текста

1.079,48

4. Накнада    за    
објављивање
малих огласа 
и других 
мањих
текстова

1 куцан
ред

21,58

   
II

Саставни део овог решења је ценовник 
«Службеног листа града Панчева» за 2013. 
годину.

Ово решење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у «Службеном листу града 

Панчева».
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

ЦЕНОВНИК 
«Службеног листа града Панчева» 

за 2013. годину

Ре
д.

 б
ро

ј
О П И с Јед.

мере И з н о с Напомена

1 2 3 4 5
1. Појединачни 

примерак ли-
ста по једном 
табаку 
(4 стране)
без ПДВ-а

табак 33,21

За текстове 
који обухва-
тају 1/2 или 
1/4 стране 
цена се
изводи по 1
страници

2. Аконтација 
годишње 
претплате (без 
ПДВ)

9.366,10

3. Накнада   за   
објављивање
аката,  других   
текстова  и
огласа јавних 
предузећа и
установа,   као   
и   других
корисника

1
страна
текста

1.079,48

4. Накнада   за   
објављивање
малих огласа и 
других ма-њих 
текстова

1 
куцан

ред

21,58

396.

На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној дана 28.12. 2012. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
о приступању изради стратегије бриге о 

младима града Панчева 2013 - 2016. године
I

Скупштина града Панчева приступа изради 
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Стратегије бриге о младима града Панчева 2013 
- 2016. године, на основу аката градске управе, 
усвојених локалних стратегија, покрајинских и 
националних стратешких докумената, у циљу 
утврђивања приоритета у овој области и побољшања 
положаја младих како би били важна снага која 
представља значајан ресурс у животу локалне 
заједнице.

II
У оквиру припрема за израду Стратегије бриге 

о младима града Панчева 2013 -2016. године, 
Градско веће града Панчева ће посебним решењем 
формирати одговарајући стручни тим који ће 
планирати и спровести активности у припреми 
Нацрта текста наведене Стратегије.

III
Налаже се организационим јединицама Градске 

управе града Панчева, установама образовања и 
културе, јавним предузећима, удружењима младих, 
удружењима за младе, релевантним појединцима, 
да у складу са својим надлежностима, учествују 
у припреми Нацрта текста Стратегије бриге о 
младима града Панчева 2013 - 2016. године.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

397.

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима 
(«Сл. гласник РС» бр. 119/2012) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председнику 

и члановима Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа за превоз путника 

«Аутотранспорт - Панчево» Панчево

I
Утврђује се да је председнику и члановима 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за 
превоз путника „Аутотранспорт-Панчево” Панчево 
именованих решењем Скупштине града Панчева 
број II-04-06-37/2012 од 3.08.2012. године престао 

мандат 25. децембра 2012. године, и то:
ДИЈАНИ ЈОВИЧЕВИЋ, председнику, 
БРАНКУ БОКУНУ, члану и 
МИЛОРАДУ СИМИЋУ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

398.

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима 
(«Сл. гласник РС» бр. 119/2012) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата председнику 

и члановима Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа “Хигијена” Панчево

I
Утврђује се да је председнику и члановима 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Хигијена» Панчево именованих решењем 
Скупштине града Панчева број 11-04-06-39/2012 
од 19.10.2012. године престао мандат 25. децембра 
2012. године, и то:

ПРВОСЛАВУ ПЕНДИЋУ, председнику, 
ТОМИСЛАВУ ГЛИГОРИЋУ, члану и 
БИЉАНИ ЈЕЛАЧА, члану.

II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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399.

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима 
(«Сл. гласник РС» бр. 119/2012) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата председнику 

и члановима надзорног одбора Јавног 
радиодифузног предузећа Регионална 

радиотелевизијска станица “Радиотелевизија 
Панчево” Панчево

I
Утврђује се да је председнику и члановима 

Надзорног одбора Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радиотелевизијска станица 
«Радиотелевизија Панчево» Панчево именованим 
решењем Скупштине града Панчева број II-04-06-
41/2012 од 23.11.2012. године престао мандат 25. 
децембра 2012. године, и то:

ЈОВАНУ СЛЕПЧЕВИЋУ, председнику,
МИРКУ КОВАЧЕВИЋУ, члану и 
БИЉАНИ ГЊИДИЋ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

400.

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима 
(«Сл. гласник РС» бр. 119/2012) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата председнику 

и члановима надзорног одбора Јавног предузећа 
«Дирекција за изградњуи уређење Панчева» 

Панчево

I
Утврђује се да је председнику и члановима 

Надзорног одбора Јавног предузећа «Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева» Панчево именованих 
решењем Скупштине града Панчева број II-04-06-
37/2012 од 3.08.2012. године престао мандат 25. 

децембра 2012. године, и то:
ДРАГАНУ ОСТОЈИНУ, председнику, 
ФАДИЛУ ГРЕБИЋУ, члану 
МИЛОРАДУ ИГЊИЋУ, члану 
ПЕТРУ ЈОВАНОВУ, члану и 
ОЛИВЕРИ РАДУЛОВИЋ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

401.

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима 
(«Сл. гласник РС» бр. 119/2012) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председнику 

и члановима Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа «Грејање»

Панчево

I
Утврђује се да је председнику и члановима 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Грејање» Панчево именованих решењем 
Скупштине града Панчева број II-04-06-37/2012 
од 3.08.2012. године престао мандат 25. децембра 
2012. године, и то:

ЂОРЂУ ОРЛОВИЋУ, председнику, 
ЖИВАНУ ВИТОМИРОВИЋУ, члану и 
ЛАУРИ ИЛИЋ ЈОВАНОВ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева«.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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402.

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима 
(«Сл. гласник РС» бр. 119/2012) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председнику 

и члановима Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа «Младост» Панчево

I

Утврђује се да је председнику и члановима 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Младост» Панчево именованих решењем 
Скупштине града Панчева број II-04-06-37/2012 
од 3.08.2012. године престао мандат 25. децембра 
2012. године, и то:

МИЛАНУ ВУЧЕТИЋУ, председнику, 
ВЕЛИМИРУ ТОМИЋУ, члану и 
ГОРАНУ АРСОВУ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

403.

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима 
(«Сл. гласник РС» бр. 119/2012) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председнику и 
члановима Надзорног одбора Јавног предузећа 

«Градска стамбена агенција» Панчево

I
Утврђује се да је председнику и члановима 

Надзорног одбора Јавног предузећа «Градска 
стамбена агенција» Панчево именованих решењем 
Скупштине града Панчева број II-04-06-37/2012 од 
3.08.2012. године и II-04-06-39/2012 од 19.10.2012. 
године престао мандат 25. децембра 2012. године, 
и то:

СЕБАСТИАНУ ФЛОРИ, председнику, 
МАРКУ ИВКОВИЋУ, члану, 
НЕНАДУ РИСТОВСКОМ, члану, 
САШИ ДУБИЋУ, члану и 
ДАНИЕЛИ МАКСИМОВИЋ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

404.

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима 
(«Сл. гласник РС» бр. 119/2012) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председнику 

и члановима Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа “Зеленило”

Панчево

I
Утврђује се да је председнику и члановима 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Зеленило» Панчево именованих решењем 
Скупштине града Панчева број II-04-06-37/2012 
од 3.08.2012. године престао мандат 25. децембра 
2012. године, и то:

НЕНАДУ МИНИЋУ, председнику, 
ПРЕДРАГУ ЈОСИВЉЕВИЋУ, члану и 
МИОДРАГУ МИЛЧИЋУ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

    Страна    94 -- Број   38                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА          28. децембар 2012. године



405.

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима 
(«Сл. гласник РС» бр. 119/2012) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

РЕШ ЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата 

председнику и члановима Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа “Водовод и 

канализација” Панчево

I
Утврђује се да је председнику и члановима 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Водовод и канализација» Панчево именованих 
решењем Скупштине града Панчева број 11-04-
06-37/2012 од 3.08.2012. године престао мандат 25. 
децембра 2012. године, и то:

БОЖИДАРУ НИКОЛИЋУ, председнику, 
ДЕЈАНУ НОЛИЋУ, члану и 
ЈАДРАНКИ МАРКОВИЋ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

406.

Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчево на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног 

одбора Дома културе “Младост” Глогоњ

I
У Надзорни одбор Дома културе “Младост” 

Глогоњ, именују се:
за председника: ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ,
за чланове:
АЛЕКСАНДРА ДАКОВИЋ, 
БРАНИСЛАВ ТРАЈКОВСКИ.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од четири године.

III
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

407.

На основу члана 41. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09), члана 33. Статута Дома 
културе «29. новембар» Старчево («Сл. лист града 
Панчева» бр. 25/11) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 
и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председника 
и чланова Управног одбора Дома куптуре «29. 

новембар» Старчево

I
Утврђује се престанак мандата председника 

и чланова Управног одбора Дома културе «29. 
новембар» Старчево, именованих решењем 
Скупштине града Панчева број: I-01-06-82/2008 од 
24. новембра 2008. године и то:

СОКОЛОВИЋ МИШИ, председнику, 
АДАМОВ ДАЛИБОРУ, члану, 
АНТОНИЈЕВИЋ МИЛАНУ, члану, 
НЕДИЋ НЕДЕЉКУ, члану, 
ЈОКИЋ МАГДАЛЕНИ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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408.

На основу члана 41. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09), члана 33. Статута Дома 
културе «29. новембар» Старчево («Сл. лист града 
Панчева» бр. 25/11) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 
и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Управног 
одбора Дома културе «29. новембар» Старчево

У Управни одбор Дома културе «29. новембар» 
Старчево, именују се:

за председника: МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ,
за чланове: НЕДЕЉКО НЕДИЋ, 
САНДРА КОВАЧЕВИЋ.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од четири године.

III
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

409.

На основу члана 41. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09), члана 33. Статута Дома 
културе «Вук Караџић« Омољица («Сл. лист града 
Панчева» бр. 25/11) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 
и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председника 
и чланова Управног одбора Дома културе «Вук 

Караџић» Омољица

I
Утврђује се престанак мандата председника 

и чланова Управног одбора Дома културе «Вук 
Караџић» Омољица, именованих решењима 
Скупштине града Панчева број: I-01-06-82/2008 од 
24. новембра 2008. године и број: II-04-06-30/2011 
од 11. марта 2011. године и то:

ЖИВУЉ САВИ, председнику, 
РИСТИЋ БРАНКУ, члану, 
САЊИ СИМИЋ, члану, 
БИНЂА МИЛИСАВУ, члану, 
КОВАЧЕВИЋ ЗЛАТИ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

410.

На основу члана 41. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09), члана 33. Статута Дома 
културе «Вук Караџић« Омољица («Сл. лист града 
Панчева» бр. 25/11) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 
и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Управног 
одбора Дома културе «Вук Караџић» Омољица

I
У Управни одбор Дома културе «Вук Караџић« 

Омољица, именују се:
за председника: 
ДРАГАН ВАСИЋ,
за чланове:
МИЛОШ  МИЛАДИНОВИЋ, 
ЗЛАТА КОВАЧЕВИЋ.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од четири године.

III
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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411.

На основу члана 41. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09), члана 33. Статута Дома 
културе «Младост» Глогоњ («Сл. лист града 
Панчева» бр. 25/11) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 
и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председника, 

заменика председника и чланова Управног 
одбора Дома културе
“Младост” Глогоњ

I
Утврђује се престанак мандата председника и 

чланова Управног одбора Дома културе «Младост» 
Глогоњ, именованих решењима Скупштине града 
Панчева број: I-01-06-82/2008 од 24. новембра 
2008. год, II-04-06-4/2009 од 20. фебруара 2009. год. 
и број: II-04-06-30/2011 од 11. марта 2011. године 
и то:

СТОЈКУ ДОРЕЛУ.председнику, 
БОЈКОВИЋ ЖЕЛИМИРУ, заменику председ-

ника, 
СТОЈКОВИЋ ДРАГАНУ, члану, 
ЦВЕТАНОВИЋ СРЂАНУ, члану, 
ТРАЈКОВСКИ БРАНИСЛАВУ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

412.

На основу члана 41. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09), члана 33. Статута Дома 
културе «Младост» Глогоњ («Сл. лист града 
Панчева» бр. 25/11) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 
и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Управног 

одбора Дома културе “Младост” Глогоњ

I
У Управни одбор Дома културе «Младост» 

Глогоњ, именују се:

за председника: 
ДОРЕЛ СТОЈКУ,
за чланове: 
БРАНКА АРСИЋ, 
СВЕТЛАНА ДОДИЋ.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од четири године.
III

Ово решење ће се објавити у “Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

413.

На основу члана 20. Закона о јавним службама 
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 37. 
Статута Дома културе “Младост” Глогоњ и члана 
39. Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева 
бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града Панчево 
на седници одржаној 28. децембра 2012. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председника 

и чланова Надзорног одбора Дома културе 
“Младост” Глогоњ

I
Утврђује се престанак мандата председника и 

чланова Надзорног одбора Дома културе “Младост” 
Глогоњ, именованих Решењем Скупштине општине 
Панчево бр. I-01-06-82/2005 од 24. новембра 2008. 
године, и то:

Апостоловић-Тројановић Ђурђици,  председнику, 
Костић Соњи, члану и 
Додић Светлани, члану.

II
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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414.

На основу члана 41. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09), члана 33. Статута Дома 
културе “4. октобар” Банатски Брестовац («Сл. 
лист града Панчева» бр. 25/11) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председника 
и чланова Управног одбора Дома културе “4. 

октобар” Банатски Брестовац

I
Утврђује се престанак мандата председника и 

чланова Управног одбора Дома културе «4.октобар» 
Банатски Брестовац, именованих решењима 
Скупштине града Панчева број: I-01-06-82/2008 од 
24. новембра 2008. године и број: II-04-06-37/2011 
од 10. јуна 2011. године и то:

ПРЕДРАГУ КУЗМАНОВИЋУ, председнику 
АЛИСИ УСКОКОВИЋ, члану 
РАДОВАНУ ШУПИЦИ, члану 
СРЕЋКУ ЈАНКОВИЋУ, члану 
СВЕТЛАНИ ТАНАСИЈЕВИЋ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

415.

На основу члана 41. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09), члана 33. Статута Дома 
културе “4. октобар” Банатски Брестовац («Сл. 
лист града Панчева» бр. 25/11) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова управног 

одбора дома културе “4. октобар” Банатски 
Брестовац

I
У Управни одбор Дома културе “4. октобар” 

Банатски Брестовац, именују се:
за председника: 
ИВАНА ОБРАДОВИЋ,

за чланове: 
ЂУРИЦА ЈАНКОВИЋ 
СВЕТЛАНА ТАНАСИЈЕВИЋ.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од четири године.

III
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

416.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 72/09 и 52/11) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), 
Ск.упштина града Панчева на седници одржаној 
28. децембра 2012. године, донела је

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

одбора Гимназије «Урош Предић» Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Гимназије «Урош Предић» Панчево, као 
представници Савета родитеља, и то:

ЛОБОДА ЂОРЂЕЛ 
ПАВЛИЦА ДУШАН 
ШТЕТИН СЛАЂАНА

II
За чланове Школског одбора Гимназије «Урош 

Предић» Панчево, као представници Савета 
родитеља, именују се:

ЗАРУБИЦА АЛИСА 
ДАКИЋ МАРИЈАН 
РАДАКОВИЋ ИЛИЈА

III
Лица из тачке II овог решења именују се на 

остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Школског 
одбора Гимназије «Урош Предић» Панчево број II-
04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године
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IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

417.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 72/09 и 52/11) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 28. 
децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Електротехничке школе «Никола Тесла» 
Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Електротехничке школе «Никола Тесла» 
Панчево, као представници Савета родитеља, и то:

МИЛОВАНОВИЋ НАДА 
ПОЛИЋ ЗОРИЦА

II
За чланове Школског одбора Електротехничке 

школе «Никола Тесла» Панчево, као представници 
Савета родитеља, именују се:

СТОЈАНОВИЋ ВАЛЕНТИНА 
ТРОЈАНОВИЋ НОВИЦА

III
Лица из тачке II овог решења именују се на 

остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Школског 
одбора Електротехничке школе «Никола Тесла» 
Панчево број: II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. 
године.

IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

418.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 72/09 и 52/11) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 28. 
децембра 2012. године, донела је следеће

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

одбора Техничке школе «23. мај» Панчево

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора Техничке школе «23. мај» Панчево :
МАРЈАН РЕМОВИЋ, представник јединице 

локалне самоуправе и 
СОФИЈА ЋЕБИЋ, представница запослених.

II
ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора 

Техничке школе «23. мај» Панчево :
МАЈА ВИТМАН-ГРАНИЋ, представница 

јединице локалне самоуправе и
ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ, представник 

запослених.

III
Лица из тачке II овог Решења именују се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Школског 
одбора Техничке школе «23. мај» Панчево, бр. II-
04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године и Решењем 
Скупштине града Панчева о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Техничке школе «23. мај» 
Панчево, бр. II-04-06-40/2010 од 09. децембра 2010. 
године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

419.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 72/09 и 52/11) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 28. 
децембра 2012. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Пољопривредне школе «Јосиф Панчић» 
Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Пољопривредне школе «Јосиф Панчић» 
Панчево, као представници Савета родитеља, и то:

АНТОНЕЛА СМОЉАН 
ЖАРКО БОРКОВИЋ

II
За чланове Школског одбора Пољопривредне 

школе «Јосиф Панчић» Панчево, као представници 
Савета родитеља, именују се:

ВЕЛИЗАР ВУКОВИЋ 
НАТАША ПОТРЕБИЋ

III
Лица из тачке II овог решења именују се на 

остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Школског 
одбора Пољопривредне школе «Јосиф Панчић» 
Панчево, број: II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. 
године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

420.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 72/09 и 52/11) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 28. 
децембра 2012. године, донела је

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

одбора Балетске школе «Димитрије Парлић» 
Панчево

I
АЛЕКСАНДРА ЧОКОВАН, разрешава се 

дужности члана Школског одбора Балетске школе 
«Димитрије Парлић» Панчево, као представник 
Локалне самоуправе.

II
БАЧВАНСКИ АЛЕКСАНДАР, именује се за 

члана Школског одбора Балетске школе «Димитрије 

Парлић» Панчево, као представник Локалне 
самоуправе.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине града 
Панчева о именовању чланова Школског одбора 
Балетске школе «Димитрије Парлић» Панчево број: 
II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године и Решењем 
о разрешењу и именовању члана Школског одбора 
Балетске школе «Димитрије Парлић» Панчево број: 
II-04-06-29/2012 од 08. марта 2012. године.

IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

421.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 72/09 и 52/11) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 28. 
децембра 2012. године, донела је

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

одбора Основне школе «Исидора Секулић» 
Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Основне школе «Исидора Секулић» Панчево, 
као представници Наставничког већа и то:

МИРЈАНА СТАНКОВИЋ 
ЉИЉАНА КОНЕВСКИ

II
За чланове Школског одбора Основне школе 

«Исидора Секулић » Панчево, као представници 
Наставничког већа именују се:

КИЏИН СНЕЖАНА 
ТРИФУНОВИЋ-ПАУЛ МИРЈАНА

III
Лица из тачке II овог решења именују се на 

остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе »Исидора Секулић» Панчево, 
број II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године.
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IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

422.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 72/09 и 52/11) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 28. 
децембра 2012. године, донела је

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

одбора Основне школе «Олга Петров» Банатски 
Брестовац

I
ВРАНИЋ ДРАГАН, разрешава се дужности 

члана Школског одбора Основне школе «Олга 
Петров» Банатски Брестовац, представник Савета 
родитеља.

II
ОБРАДОВИЋ ИВАНА, именује се за члана 

Школског одбора Основне школе «Олга Петров» 
Банатски Брестовац, као представник Савета 
родитеља.

III
Лице из тачке I овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем скупштине града 
Панчева о именовању чланова Школског одбора 
Основне школе «Олга Петров» Банатски Брестовац 
број: II-04-06-37/2011 од 10. јуна 2011. године.

IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-45/2012
Панчево, 28. децембар 2012.  године     

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

371. Одлука  o  буџету  града  Панчева  за  2013. 
годину................................................................

372. Одлука о изменама одлуке о градским 
административним таксама..............................

373. Одлука о изменама и допунама Одлуке 
о локалним  комуналним таксама.....................

374.Одлука о изменама и допунама 
одлуке о мерилима за утврћивање накнаде за 
урећивање грађевинског земљишта.................

375. Одлука о изменама и допунама Одлуке 
о мерилима, висини, начину и роковима 
плаћања накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта ...........................................................

376. Одлука о изменама одлуке о послов-
ном, магацинском простору и гаражама града 
Панчева................................................................

377. Одлука  о постављању мањих монтаж-
них, покретних  и других објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене ..........

378. Одлука о изменама одлуке о уређењу 
мирујућег саобраћаја на територији града Пан
чева.....................................................................

379. Одлука о измени Одлуке о порезу на имо
вину.....................................................................

380. Одлука у вези давања претходне 
сагласности да Влада Републике Србије 
предложи конверзију доспелих обавеза 
по основу изворних и уступљених јавних 
прихода буџета града Панчева за предузеће 
д.о.о. „Утва Авио-индустрија” Панчево у 
реструктурирању

381. Одлука о постојању конкурентности 
Јавног предузећа „Градска стамбена агенција” 
Панчево..............................................................

382. Одлука о постојању конкурентности 
Јавног радиодифузног предузећа Регионалне 
радиотелевизијске станице „Радиотелевизија 
Панчево” Панчево..............................................

383. Одлука о постојању конкурентности 
Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника „Аутотранспорт-Панчево” Панчево 

384. Одлука о утврђивању недељног 
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распореда рада, почетка и завршетка радног 
времена у Апотеци  “Панчево”  Панчево........ 

385. Одлука о уплати доприноса за 
пензијско,инвалидско и здравствено 
осигурање лицима која су стекла статус лица 
која самостално обављају уметничку или 
другу делатност у области културе...................

386. Одлука о изменама и допуни одлуке о 
оснивању Завода за заштиту споменика култу
ре..........................................................................

387. Одлука о изменама и допуни одлуке 
о промени оснивача Историјског архива у 
Панчеву ..............................................................

388. Одлука о измени и допунама одлуке 
о промени оснивача Дома културе “Братство-
јединство” Качарево...........................................

389. Одлука о измени и допунама одлуке 
о промени оснивача Дома културе  “Кочо 
Рацин” Јабука.....................................................

390. Одлука о овлашћењу Градоначелника 
града Панчева за закључивање колективних 
уговора за јавна предузећа и јавне службе чији 
је оснивач град Панчево....................................

391. Решење о образовању Радне групе за 
преговоре у поступку закључења Посебног 
колективног уговора јавних и јавннх 
комуналних предузећа града Панчева..............

392. Решење о давању сагласности на Одлуку 
о начину одређивања цена израде просторних 
планова, урбанистичких планова и урбани-
стичких пројеката..............................................

393. Решење о давању сагласности на одлуку 
управног одбора јавног комуналног предузећа 
«БНС» Банатско Ново Село о увођењу нових 
комуналних услуга и ценама нових комуналних 
услуга, број: 196-2/12 од 07.09.2012.године.... 

394. Одлука о увођењу нових комуналних 
услуга и ценама нових комуналних услуга..... 

395. Решење о утврђивању цене услуга 
«Службеног листа града Панчева» за 2013. 
годину .................................................................

396. Закључак о приступању изради стратегије 
бриге о младима града панчева 2013 - 2016. 
године ................................................................
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397. Решење о утврђивању престанка мандата 
председнику и члановима Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника «Аутотранспорт - Панчево» Панчево 

398. Решење о утврђивању престанка мандата 
председнику и члановима Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа “Хигијена” Пан
чево......................................................................

399. Решење о утврђивању престанка мандата 
председнику и члановима надзорног одбора 
Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица “Радиотелевизија 
Панчево” Панчево..............................................

400. Решење о утврђивању престанка мандата 
председнику и члановима надзорног одбора 
Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева» Панчево...............................

401. Решење о утврђивању престанка мандата 
председнику и члановима Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа «Грејање» 
Панчево..............................................................

402. Решење о утврђивању престанка мандата 
председнику и члановима Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа «Младост» Пан
чево.....................................................................

403. Решење о утврђивању престанка мандата 
председнику и члановима Надзорног одбора 
Јавног предузећа «Градска стамбена агенција» 
Панчево...............................................................

404. Решење о утврђивању престанка мандата 
председнику и члановима Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа “Зеленило” 
Панчево..............................................................

405. Решење о утврђивању престанка мандата 
председнику и члановима Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа “Водовод и 
канализација” Панчево......................................

406. Решење о именовању председника и 
чланова Надзорног одбора Дома културе 
“Младост” Глогоњ..............................................

407. Решење о утврђивању престанка мандата 
председника и чланова Управног одбора Дома 
куптуре «29. новембар» Старчево.....................

408. Решење о именовању председника и 
чланова Управног одбора Дома културе «29. 
новембар» Старчево...........................................

409. Решење о утврђивању престанка мандата 
председника и чланова Управног одбора Дома 
културе «Вук Караџић» Омољица...................

410. Решење о именовању председника и 
чланова Управног одбора Дома културе «Вук 
Караџић» Омољица...........................................

411. Решење о утврђивању престанка мандата 
председника, заменика председника и чланова 
Управног одбора Дома културе “Младост” Гло-
гоњ...................................................................

412. Решење о именовању председника и 
чланова Управног одбора Дома културе 
“Младост” Глогоњ..............................................

413. Решење о утврђивању престанка мандата 
председника и чланова Надзорног одбора 
Дома културе “Младост” Глогоњ......................

414. Решење о утврђивању престанка мандата 
председника и чланова Управног одбора Дома 
културе “4. октобар” Банатски Брестовац......

415. Решење о именовању председника и 
чланова Управног одбора Дома културе “4. 
октобар” Банатски Брестовац ........................

416. Решење  о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Гимназије «Урош 
Предић» Панчево...............................................

417. Решење о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Електротехничке 
школе «Никола Тесла» Панчево.......................

418. Решење о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Техничке школе 
«23. мај» Панчево...............................................

419. Решење  о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Пољопривредне 
школе «Јосиф Панчић» Панчево......................

420. Решење о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Балетске школе «Димитрије 
Парлић» Панчево...............................................

421. Решење  о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Основне школе 
«Исидора Секулић» Панчево.............................

422. Решење о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Основне школе «Олга 
Петров» Банатски Брестовац.............................
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И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
      Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748  --  Рачуноводство 308-722,
           Уредник  САЊА ПОПОВИЋ   телефони: 351-530 и 308-843/343                                    
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
                                                       филијала Панчево
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