
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  4   ГОДИНА VI              ПАНЧЕВО,   09. MAJ  2013. ГОДИНЕ Аконтација претплате   9.366,10

   Цена овог примерка      664,00

150.

На основу члана 47. 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, 47/11и 93/12 )   и члана 39. Статута града 
Панчева («Сл. лист града  Панчева» бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева дана, 9. маја  2013. 
године,   донела  је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ГРАДА  ПАНЧЕВА  ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету града Панчева за 2013. годину («Сл. лист града  Панчева» бр. 38/12)  члан 1. мења се 

и гласи:
„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) 4,988,685,540
ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ 7 4,946,485,540
1.Порески приходи 71 3,512,116,913
   1.1. Порез на доходак, добит   
          и капиталне  добитке 711 2,518,600,000
    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: 74 901,430,055
    - наплаћене  камате 7411 72,000,000
    - закуп непроизводне имовине 7415 567,940,000
   - продаја добара и услуга 742 190,461,857
   - новчане казне 743 14,000,000
  - добровољни трансфери од правних лица 744  
   - мешовити и неодређени приходи 745 57,028,198
 3.  Меморандумске ставке 771 713,000
4.  Донације 732 189,766,395
5. Трансфери 733 342,459,177



 Примања од  продаје нефинансијске имовине 8 42,200,000
   
II УКУПНИ РАСХОДИ И   ИЗДАЦИ (4+5) 5,413,063,529
ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 4 4,145,348,869
1. Расходи за запослене 41 1,006,142,259
2. Коришћење роба и услуга 42 1,421,397,846
3.Отплата камата  и трошкова кредита 44 53,731,313
4. Субвенције 45 701,803,823
5.Остале текуће дотације 46  
6. Накнаде из буџета 47 238,775,163
7. Остали расходи 48+49 309,961,130
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641+465 359,649,366
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 53,887,969
   
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНСНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 1,267,714,660
   
IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ   
( БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)  -424,377,989
 V   
1. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу 
спровођења јавних политика

62 9,000

2. Примања од продаје фин. имовине (92 осим 9211, 
92221, 9219, 9227, 9228)

92  

V=92-62  -9,000
VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ =IV+V  -424,386,989
  
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 3 535,295,416
IV  Отплата главнице кредита 61 263,465,619
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)  424,386,989

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:

 „Буџет града за 2013. годину састоји се од:
1. прихода и примања у износу од 4,988,685,540 динара;
2. расхода и издатака у износу од 5.413.072.529динара;
3. укупног фискалног  дефицита   у износу од  424,386,989динара.
Укупан фискални  дефицит у износу од 424,386,989 динара и издаци за повраћај кредита (отплата 
главнице) у износу од 263.465.619 динара финансираће се из примања од задуживања  у износу 
од 151,441,192 динара,  неутрошених средстава  из 2012. године у износу од 535,295,416 динара. и 
примања од продаје финансијске имовине у износу од 1,116,000 динара.“

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
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“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 2,518,600,000 2,518,600,000
7131 Периодични порези на непокретности 296,000,000 296,000,000
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

4,480,417 4,480,417

7322 Кап.донације од међународних 
организација

185,285,978 185,285,978

7331  Трансфери од других нивоа власти 324,828,984 2,400,000 327,228,984
7332 Капитални трансфери од других нивоа 

власти
17,630,193 529,831,746 547,461,939

7411 Камате 72,000,000 72,000,000
7415 Закуп непроизводне имовине 567,940,000 137,000 568,077,000
7421 Приходи од продаје добара и услуга или 

закупа од стране тржишних организација
104,207,403 123,456,619 227,664,022

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
27,932,000 1,420,278 29,352,278

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

правних лица
2,690,000 2,690,000

7451 Мешовити и неодређени приходи 57,028,198 16,480,379 73.508.577
8111 Примања од продаје непокретности 8,570,000 21,000 8.591.000
8131 Примања од продаје осталих основних 

средстава
3.500,000 3.500,000

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

535,295,416 535,295,416

УКУПНО 5.676.538.148 681,669,022 6,358,207,170

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:
„Расходи и издаци, по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:

 

Опис Средства из 
буџета

Средства из 
сопствених 

извора
Укупна средства

1 2 3 4 5
41 Расходи за запослене 1,006,142,259 69,120,162 1,075,262,421

411 Плате, додаци и накнаде 
запослених

781,496,888 46,923,834 828,420,722

412 Социјални доприноси на терет 
послодаваца

139,877,463 8,334,029 148,211,492

413 Накнаде у натури 6,480,993  6,480,993
414 Социјална давања запосленима 18,130,226 11,490,696 29,620,922
415 Накнаде трошкова за запослене 18,016,079 2,080,000 20,096,079
416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи
15,057,374 291,603 15,348,977

417 Посланички додатак и накнаде 
волонтерима

27,083,236  27,083,236

42 Коришћење роба и услуга 1,421,397,846 72,544,599 1,493,942,445
421 Стални трошкови 298,396,472 13,874,027 312,270,499
422 Трошкови путовања 6,734,704 3,977,043 10,711,747
423 Услуге по уговору 194,761,767 11,381,237 206,143,004
424 Специјализоване услуге 507,713,082 13,390,215 521,103,297
425 Текуће поправке и одржавање 297,257,916 3,156,949 300,414,865
426 Материјал 116,533,905 26,765,128 143,299,033
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 701,803,823 0 701,803,823

451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама

701,803,823  701,803,823

452 Субвенције приватним 
финансијским институцијама

0  0

46 Донације, дотације и трансфери 413,537,335 1,900,000 415,437,335
463 Tрансфери осталим нивоима 

власти
407,360,375  407,360,375

465 Остале текуће дотације и трасфери 6,176,960 1,900,000 8,076,960
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47 Социјално осигурање и социјална 
заштита

238,775,163 1,768,341 240,543,504

472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

238,775,163 1,768,341 240,543,504

48 Остали расходи 296,309,198 77,421 296,386,619
481 Дотације невладиним 

организацијама
137,146,002  137,146,002

482 Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали

131,763,196 77,421 131,840,617

483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова

27,400,000  27,400,000

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

13,651,932 0 13,651,932

499 Средсрва резерве 13,651,932  13,651,932
51 Основна средства 1,259,772,521 536,258,499 1,796,031,020

511 Зграде и грађевински објекти 1,185,140,352 532,674,399 1,717,814,751
512 Машине и опрема 66,946,680 3,479,400 70,426,080
513 Остале некретнине и опрема 1,566,791  1,566,791
515 Нематеријална имовина 6,118,698 104,700 6,223,398
523 Залихе робе за даљу продају 300,000  300,000
541 Земљиште 7,642,139  7,642,139
61 Отплата главнице 263,474,619 0 263,474,619

611 Отплата главнице домаћим 
кредиторима

263,165,619  263,165,619

613 Отплата главнице по гаранцијама 300,000  300,000
621 Набавка домаће финансијске 

имовине 
9,000  9,000

 УКУПНО 5,676,538,148 681,669,022 6,358,207,170
„

II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 5.

 Члан 6. мења се и гласи:
 «Средства  буџета у износу од 5,676,538,148 динара и средства  из изворних активности 
директних и индиректних корисника буџета у износу од 681.669.022    динара,  распоређују се по 
корисницима и врстама расхода и издатака и то:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   

110    
1 411    7,452,807 7,452,807

2 412      1,334,052 1,334,052
3 414   100,000 100,000
4 415         131,313 131,313
5 416 , ,    1,200,000 1,200,000
6 416       2,325,000 2,325,000
7 417     24,211,044 24,211,044
8 421   237,173 237,173
9 422  303,344 303,344

10 423   230,062 230,062
11 423        207,000 207,000
12 423   -  9,639,832 9,639,832

13 423

         
"      " 

2,870,000 2,870,000

14 423
  -   -     

 . 4,185,000 4,185,000

15 421

     " - " . . 
 -   (   "      
" ) 1,200,000 1,200,000

16 472    400,000 400,000

17 481
    

5,253,175 5,253,175

17.3 481
     -   2012. 

231,182 231,182
18 482      481,873 481,873

18.3 482 ,    143,861 143,861

19 483        200,000 200,000

19.3 621
            

9,000 9,000
    110

01   62,345,718 62,345,718
   110: 62,345,718 62,345,718

  1 62,345,718 62,345,718

2    
110    

20 411    26,530,445 26,530,445
21 412      4,748,950 4,748,950
22 413       ( ) 100,000 100,000
23 414   674,374 674,374

24 415         450,584 450,584
25 416 , ,     450,000 450,000
26 417  2,872,192 2,872,192
27 421   1,798,551 1,798,551
28 422  1,200,381 1,200,381
29 423   2,579,879 2,579,879
30 423   -  400,000 400,000
31 423   - 2,500,000 2,500,000
32 423  -    2,800,000 2,800,000
33 424    1,162,156 1,162,156

34 424
          

   15.  3 2,000,000 2,000,000

35 426
          

   15.  3 1,600,000 1,600,000

36 426 522,238 522,238

37 472
          

   20,870,000 20,870,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

38 472
-   

7,000,000 7,000,000

38.3 472
-   -    2012.

5,000,000 5,000,000

39 472
       

      9,000,000 9,000,000

39.3 472

       
     -    2012. 

1,739,891 1,739,891
40 499   2,900,000 2,900,000
41 499  10,751,932 10,751,932

    110
01   102,911,682 102,911,682
13      6,739,891 6,739,891

   110: 109,651,573 109,651,573

  2 109,651,573 109,651,573

3  

130  

42 411    286,584,707 286,584,707
43 412     51,298,670 51,298,670
44 413    4,880,000 4,880,000
45 414   6,906,452 6,906,452
46 414  3,000,000 3,000,000
47 415         6,596,000 6,596,000
48 416       900,000 900,000
49 421  45,000,000 45,000,000

50 421
       "  " 

 9,616,210 9,616,210
51 422  1,500,000 1,500,000
52 423   29,095,285 29,095,285

53 423

 "       "-  
 ( )   -   -

   2012. 47,625 47,625
53.31 512  -    2012. 35,000 35,000
53.32 515  -    2012. 55,454 55,454

54 423   -    ( ) 15,673,000 15,673,000

55 423
     - ,   

2,500,000 2,500,000
56 423    10,000,000 10,000,000

57 424

  (      
   ,   -  

) 2,500,000 2,500,000

58 424
  (      

   ) 1,000,000 1,000,000
59 424  600,000 600,000
60 424  3,000,000 3,000,000

61 424
       

        1,500,000 1,500,000

62 424
  ,       

    5,000,000 5,000,000
63 425      5,200,000 5,200,000

63.3 425     -     2012. 327,654 327,654
64 425     8,200,000 8,200,000
65 426 16,000,000 16,000,000

66 465
O     -      

 2,426,960 2,426,960
67 482 ,    847,327 847,327
68 483       500,000 500,000

69 512   -   4,500,000 4,500,000

69.3 512

    -    2012.

200,000 200,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

70 513

    ,    
  -   -    2012. 

250,000 250,000
71 515   -    2,750,000 2,750,000

72 423

 "      "-  
 -     -    2012. 

300,000 300,000

73 424

 "      "-
 -     -  

  2012. 112,500 112,500

74 512

 "      "-  
 -     -    2012. 

17,754 17,754

75 515

 "      "- -

    -    2012. 1,400 1,400

76 511

       
-     -    2012. 

1,000,000 1,000,000

76.31 424

 "        
   "-   -

 -   -    2012. 
700,000 700,000

76.32 512

 "        
   "-  -   

-    2012. 36,000 36,000

76.33 423

 "        
   "-   -   

-    2012. 1,043,000 1,043,000

76.34 426

 "        
   "- -   -

   2012. 20,000 20,000

76.35 482

 "        

   "-   -

  -    2012. 101,116 101,116
      

77 422
    -  -

   2012. - 405,005 405,005

78 423
    -    

2012. 0 0
78.3 423     2,199,223 2,199,223

79 423
       

1,500,000 1,500,000
80 423        500,000 500,000
81 423    1,000,000 1,000,000

82 423
     

300,000 300,000
83 423       300,000 300,000
84 423    500,000 500,000
85 424   -    5,000,000 5,000,000
86 424   -     5,400,000 5,400,000

87 423
  -      

   1,850,000 1,850,000
88 423      150,000 150,000
89 423  1,000,000 1,000,000

90 481

 -    
        2013. -

1,420,000 1,420,000

90.3 481
     -

1,580,000 1,580,000
    130

01   550,273,834 550,273,834
13      4,247,503 4,247,503
15      405,005 405,005

   130: 554,926,342 554,926,342
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1     

170   
91 441   51,531,313 51,531,313
92 444   2,000,000 2,000,000
93 611    120,131,964 120,131,964

93.3 611    -    2012. 1,412,729 1,412,729
    170

01   173,663,277 173,663,277
13      1,412,729 1,412,729

   170: 175,076,006 175,076,006

3.2  

912  
      

94 4631
      -  

89,512,110 89,512,110

94.1 4631
      -  

    150,000 150,000

94.31 4631
      -  

    3,000,000 3,000,000

94.32 4632     -    . 9,426,620 9,426,620
   :

95 4631  "  " -  1,228,565 1,228,565
96 4631  "   " -  3,790,800 3,790,800
97 4631  " . " -  3,903,589 3,903,589
98 4631  "  " -  914,018 914,018
99 4631  " . " -  4,244,400 4,244,400

100 4631  " . " -  1,558,878 1,558,878
101 4631  "  " -  3,177,875 3,177,875
102 4631  " .  " -  6,759,600 6,759,600
103 4631  " . . " -  2,230,291 2,230,291
104 4631  "  " -  2,217,709 2,217,709
105 4631  "  . " -  2,311,709 2,311,709
106 4631  " . " -  3,151,041 3,151,041
107 4631  "  " -  981,500 981,500
108 4631  "  " . -  705,244 705,244
109 4631  "  " -  1,646,927 1,646,927
110 4631  "4. " -  793,910 793,910
111 4631  " . " -  2,416,997 2,416,997
112 4631  " . " . . -  1,276,034 1,276,034
113 4631  " . " -  1,043,960 1,043,960
114 4631  " . " -  529,620 529,620
115 4631  " . " -  797,429 797,429
116 4631   1,500,000 1,500,000

117 4631
      -  

1,100,000 1,100,000

118 4631
      -  

6,000,000 6,000,000

119 4631
      -  

5,583,060 5,583,060
120 4631  -    1,064,470 1,064,470

120.3 4631
 -     -    

2012. 95,170 95,170

121 4631
      -   

  3,000,000 3,000,000

122 4631
 " . . "-        

  600,000 600,000

123 4631
 "  " -      

   687,473 687,473

123.3 4631
 "  " -    -  

  2012. 500,000 500,000

124 4631

    ( . , . . , .  
, . ,  . - , . , .   . . )

2,000,000 2,000,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

126 4631   600,000 600,000
        :

127 4632  " . . " -     500,000 500,000

128 4632

 "  . " -     
  288,156 288,156

129 4632
 " . " -  

4,000,000 4,000,000
130 4632  "  " -  600,000 600,000

131 4632
 "4. " -      

877,040 877,040
131.1 4632   -     150,000 150,000

131.31 4632
 "  "-  -    2012. 

1,000,000 1,000,000

131.32 4632
 "  " -    -  

  2012. 1,808,180 1,808,180
    912

01   177,119,025 177,119,025
13      3,403,350 3,403,350

   912: 180,522,375 180,522,375

3.3  

920  
      

132 4631
      -  

49,775,493 49,775,493

132.31 4631
      -  

    1,500,000 1,500,000

132.32 4632
    -    .

2,975,480 2,975,480
   a:

133 4631  " . " -  3,903,603 3,903,603

134 4631   " . " -  1,248,000 1,248,000

135 4631
-   " . " -  

3,780,000 3,780,000
136 4631   " . " -  2,145,460 2,145,460
137 4631   "23. " -  3,876,262 3,876,262
138 4631   "  " -  5,882,827 5,882,827

139 4631   " . " -  4,012,750 4,012,750

140 4631   " . " -  1,686,000 1,686,000
141 4631   100,000 100,000

142 4631

      -  

600,000 600,000

143 4631

      -  

3,500,000 3,500,000

144 4631
      -  

2,126,880 2,126,880
145 4631  -    1,602,771 1,602,771
146 4631  -      950,000 950,000
147 4631  - .     550,000 550,000

148 4631
      -   

   1,550,850 1,550,850

149 4631
        

 200,000 200,000
        :

150 4632
  "  " -  

300,000 300,000

151 4632

 " . " -       

500,000 500,000

152 4632
  "  "-     

-  2,085,888 2,085,888

 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

125 4631
        

 800,000 800,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

153 4632
  " . " -     

450,000 450,000

153.31 4632
-   " . " -  

-    2012. 200,000 200,000

153.32 4632
  "23. " -       

  -    2012. 278,000 278,000

    920
01   95,302,264 95,302,264
13      478,000 478,000

   920: 95,780,264 95,780,264

3.4

       
   

960    
154 472       5,092,479 5,092,479
155 472        6,000,000 6,000,000

    960
07     11,092,479 11,092,479

   960: 11,092,479 11,092,479

3.5    
912  

      
156 4631 ,         1,622,665 1,622,665
157 4631     290,404 290,404

157.3 4631   -    2012. 13,500 13,500
158 4631    3,733,996 3,733,996
159 4631   "  " 150,000 150,000
160 4631   1,100,000 1,100,000

    912

01   6,897,065 6,897,065
13      13,500 13,500

   912: 6,910,565 6,910,565

3.6
760     

161 4631

  -       
 1,000,000 1,000,000

161.31 4631

  -       
 -    2012. 250,000 250,000

162 4631     563,904 563,904
163 4632      3,000,000 3,000,000
164 4632      2,100,000 2,100,000
165 4632    750,000 750,000
166 4632    12,000,000 12,000,000
167 4632       800,000 800,000

167.3 4632     800,000 800,000

168 4631
        

3,300,000 3,300,000

169 4632 O         - 1,000,000 1,000,000
170 4632    2,000,000 2,000,000
171 4632     2,000,000 2,000,000

172 4631
        

(    )    2,500,000 2,500,000
173 4631         2,000,000 2,000,000

173.31 4631
 -        " "-

   2012. 49,800 49,800

173.32 4631
 -        " "

300,200 300,200
   (  )

174 4632         1,000,000 1,000,000

 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

175 4632   -  300,000 300,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

    760
01   35,414,104 35,414,104
13      299,800 299,800

   760: 35,713,904 35,713,904

3.7  
820  

176 411    114,561,985 2,841,721 117,403,706
177 412     20,502,908 509,453 21,012,361
178 413    - 299,493 299,493
179 414     1,000,000 400,500 1,400,500
180 415      3,070,082 310,000 3,380,082
181 416  1,000,000 1,000,000

181.3 416   -    2012. 1,200,000 1,200,000
182 421    31,353,652 4,857,167 36,210,819
183 421     1,000,000 1,000,000
184 422    210,000 838,600 1,048,600
185 423   3,287,355 6,415,020 9,702,375

186 423
   -     

200,000 200,000
187 423  -     150,000 150,000

188 423
     ,  ,  ,  

 ,     1,315,899 1,315,899
189 425     3,100,000 1,416,848 4,516,848
190 426   2,587,915 13,502,378 16,090,293

191 465

         
,  ,  ,    

 1,250,000 1,400,000 2,650,000

192 515

 -  ,    
  . 0 104,700 104,700

  -  

193 424
   -     ,    

 24,000 24,000

193.3 423

   -     ,    
 376,000 376,000

194 424

 - , ,    ,  
,  ,  ,  , 

,  1,050,000 2,758,000 3,808,000

194.3 423

 - , ,    ,  
,  ,  ,  , 

,  350,000 350,000

195 424

    -  ,   
 ,   . 

10,000 10,000

195.3 423

    -  ,   
 ,   . 

440,000 440,000

196 423

    -    -  
,   ,   , 

 3,435,000 4,635,000 8,070,000

196.3 511

    -    -  
,   ,   , 

 1,320,000 1,320,000

197 424

    - ,   
  ,  210   

600,000 1,586,000 2,186,000

198 424

   -  ( ,   
)  1,485,000 1,485,000

198.3 423
   -  ( ,   

)  130,000 130,000

199 424

  -  ,     
 ,  ,   ,   

,   ,  ,  , 
,  ,  - ,   
 ,     

1,487,500 6,200,000 7,687,500
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

199.3 423

  -  ,     
 ,  ,   ,   

,   ,  ,  , 
,  ,  - ,   
 ,     

2,762,500 2,762,500
200 424  -        90,000 0 90,000

200.3 423  -        60,000 60,000

201 424  -Refract,   126,000 200,000 326,000

201.3 423  -Refract,   54,000 54,000

202 424

 -  ,   ,    

166,000 145,000 311,000

202.3 423

 -  ,   ,    

54,000 54,000

203 424  -   ,     200,000 150,000 350,000

203.3 423  -   ,     50,000 50,000

204 424

 -        
   

140,000 800,000 940,000

204.3 423

 -        
   

60,000 60,000

205 424

 . -   ,    
 225,000 225,000

206 424  -  ,  87,500 217,000 304,500

206.3 423  -  ,  87,500 87,500

207 424

 -  ,  ,  ,  
  ,    . 

85,000 160,000 245,000

207.3 423

 -  ,  ,  ,  
  ,    . 

15,000 15,000

208 424

 -     ,  
,   , ,  , 

  
230,000 1,150,000 1,380,000

209 424  - 1,300,000 1,300,000
 

210 424  -  200,000 200,000
210.3 423  -  100,000 100,000
211 423   -  400,000 400,000
212 424  -        120,000 120,000
213 424 Ex teatar fest-  60,000 60,000

213.3 423 Ex teatar fest-  240,000 240,000
214 423  -  300,000 300,000
215 424 -  250,000 250,000

215.3 423 -  100,000 100,000
216 423  -  300,000 300,000
217 424 Etno com fest-   62,500 62,500

217.3 423 Etno com fest-   187,500 187,500
218 424 14.  -  230,000 230,000
219 424  -      "  " 30,000 30,000

219.3 423  -      "  " 120,000 120,000
220 424 44.   ( )-   50,000 50,000

220.3 423 44.   ( )-   150,000 150,000
221 424  -   200,000 200,000
222 424 16. Jazz -   250,000 250,000

222.3 423 16. Jazz -   750,000 750,000
223 424 In Tresh -  20,000 20,000

223.3 423 In Tresh -  30,000 30,000
224 424  -   125,000 125,000

224.3 423  -   375,000 375,000
225 424 -  50,000 50,000

225.3 423 -  50,000 50,000
226 424 Ex-Yu rock fest-   150,000 150,000

 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

227 424  -   500,000 500,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

228 481      - 2,460,000 2,460,000
228.3 424    -    2012. 40,000 40,000

      

229 424
       2013. 

- 6,750,000 6,750,000

230 424  -  100,000 100,000

231 424        500,000 500,000

232 481
          
      -  1,250,000 1,250,000

233 424

    , , ,   . - 

300,000 300,000

234 424     200,000 200,000

235 423
      I -    

 150,000 150,000

236 424
 "         

"-   - 2,000,000 2,000,000
         

    

237 424
         

    2,000,000 2,000,000
 

238 511  - -    1,200,000 1,200,000

239 511  -   0 155,000 155,000

240 511  -   0 50,000 50,000

241 511  -   0 100,000 100,000

242 511  -   0 150,000 150,000

 242.31 511

         
.  1-  -     2012. 

300,000 300,000

243 512    (  ,    ) 575,806 575,806

243.3 515    (    ) 2,424,194 2,424,194

243.32 515
   -  -    -  

  2012.  74,900 74,900
244 512  -  450,000 450,000

245 512  -   1,000,000 1,350,000 2,350,000

246 512     -   45,000 45,000
247 512  -    - 200,000 200,000
248 515  -   30,000 30,000
249 515  -   30,000 30,000
250 512  -   400,000 400,000
251 512  . -   50,000 50,000
252 512  -   50,000 50,000
253 512  -  0 30,000 30,000
254 512  -  0 100,000 100,000

    820

01   228,954,289 228,954,289
04    52,532,387 52,532,387
13      1,614,900 1,614,900

   820: 230,569,189 52,532,387 283,101,576

3.8
810    

255 481    9,409,016 9,409,016
256 481     1,683,906 1,683,906
257 481   150,000 150,000

258 4511
   " "     

 10,000,000 10,000,000

259 481   0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

260 481

    -   - -

1,200,000 1,200,000

261 481

            
 -

1,000,000 1,000,000
262 481    - 10,000,000 10,000,000

 -  

263 481   - 50,000,000 50,000,000
263.1 481      14,000 14,000
264 481     - 5,000,000 5,000,000
265 481   - 1,500,000 1,500,000
266 481     - 1,000,000 1,000,000
267 481  - 3,000,000 3,000,000
268 481  700,000 700,000

269 481
  , ,      -

6,000,000 6,000,000

269.3 511
       - -  -

   2012. 975,528 975,528
    810

01   100,656,922 100,656,922
13      975,528 975,528

   810: 101,632,450 101,632,450

3.9  
090      

270 4631    34,944,705 34,944,705
271 4631     6,253,957 6,253,957
272 4631   500,000 500,000
273 4631   600,000 600,000

273.3 4631   -    2012. 370,000 370,000
274 4631      10,000 10,000

  -       
     ,   

275 4631   3,800,000 3,800,000
276 4631  150,000 150,000
277 4631  -      8,000,000 8,000,000
278 4631 O   700,000 700,000

279 4631
 -     

4,500,000 4,500,000
280 4632   200,000 200,000
281 4632   500,000 500,000
282 4631   HACCP 300,000 300,000

   

283 4631   1,865,000 1,865,000

284 4631
       

    500,000 500,000
285 4631   1,200,000 1,200,000

285.3 4631   -    2012. 130,000 130,000
286 4631  500,000 500,000
287 4631    400,000 400,000
288 4632 300,000 300,000

       -   
 

289 4631  2,370,000 2,370,000
. . "  "-  

290 4631   1,550,000 1,550,000
291 4631   200,000 200,000
292 4632 ,      220,000 220,000
293 4631     "  " 1,450,000 1,450,000

294 4631
        

" " 2,200,000 2,200,000
-    

295 4631    2,700,000 2,700,000
296 4632    300,000 300,000

   ''   '' -  

    09. мај 2013. године                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                             Број   4   Страна   15   



 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

297 4631   1,900,000 1,900,000
   ''   '' -   

298 4631  1,946,000 1,946,000
     :

299 472  20,000,000 20,000,000
300 472  1,800,000 1,800,000
301 472   3,800,000 3,800,000

302 472

        

140,000 140,000

303 472
         

" " 600,000 600,000
  

304 472
       -

4,300,000 4,300,000

305 472
        ,    

     323,666 323,666

305.3 481
        ,    

     2,276,334 2,276,334

306 472
         

 -  2,200,000 2,200,000

307 472   "   "-  1,400,000 1,400,000

308 472

    -    

2,500,000 2,500,000

309 472
  -     (350.000,00 )  

 ''   '' (1.650.000,00 ) 2,000,000 2,000,000

310 472
   -  -

  1,200,000 1,200,000

311 472

       
          

 10,000,000 10,000,000

312 472
      

    " " 1,000,000 1,000,000

313 472
         

  -   " " 500,000 500,000

313.3 472
    -   . .  -

  2012. 20,490 20,490
         

     2009-2013. 

314 472
   -     

 4,000,000 4,000,000

314.3 472
        " "-
    20,000 20,000

314.31 472

   -     
 -    2012. 206,000 206,000

314.32 472
     -    

 -    2012. 2,500,000 2,500,000

314.33 472
     -  

   -    2012. 1,500,000 1,500,000

314.34 472
    -    2012. 

4,320 4,320

315 472

        -
    -    2012. 

0 0
       
   2013-2016

316 472       700,000 700,000
317 472      " " 600,000 600,000
318 472        150,000 150,000

319 472

     ,     

300,000 300,000

320 472
 , ,     

2,500,000 2,500,000
321 472 Je       500,000 500,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

322 472
  ,      

500,000 500,000
323 472   150,000 150,000
324 472   -   20,500,000 20,500,000

    090
01   163,999,662 163,999,662
07     20,000 20,000
13      4,730,810 4,730,810

   090: 168,750,472 168,750,472

3.10
    -   

 

911  

325 411    198,344,615 44,082,113 242,426,728
325.3 411    -    2012. 2,968,700 2,968,700

326 411    -   6,222,222 6,222,222
327 412     35,497,185 7,824,576 43,321,761

327.3 412     -    2012. 531,300 531,300

328 412
    -   -   

1,113,574 1,113,574

329 414
  ("  " -1.800.000    

    -500.000) 2,300,000 11,090,196 13,390,196
330 416  2,000,000 291,603 2,291,603

. .  "  "
331 415     4,600,000 1,770,000 6,370,000
332 421  35,000,000 9,016,860 44,016,860
333 421     950,000 950,000
334 422  240,000 3,138,443 3,378,443
335 423   1,732,260 331,217 2,063,477
336 423   ISO, HACCP i OHSAS 500,000 500,000
337 425    6,200,000 1,740,101 7,940,101
338 426 62,000,000 13,262,750 75,262,750

338.3 426
          -  

  2012. 2,228,700 2,228,700
339 465       1,800,000 500,000 2,300,000

340 472

        , 
       2   

200,000 200,000

341 482
,          

0 77,421 77,421
342 511     15,000,000 2,387,653 17,387,653
343 512   4,000,000 1,999,400 5,999,400

343.3 512
       -    2012. 

2,690,500 2,690,500

344 424
 -     "  " 

2,832,756 24,215 2,856,971

344.3 424
 -     "  " 
-    2012. 500,000 500,000

    

345 4631
 : . .  , . .  , . .   . . 

  . . 6,000,000 6,000,000
346 4631      -   200,000 200,000

346.3 4631   -    2012. 315,000 315,000

347 472

         
  (      ''  '')

5,000,000 1,768,341 6,768,341

348 4631
            
  180,000 180,000

349 4632
 "  " -       

 233,193 233,193

350 4632  "  " -  180,000 180,000

351 4632
 "  " . -     

458,000 458,000

 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

352 4632
 "  " . -    

148,000 148,000
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353 4632
 "  " -  ,   

  159,412 159,412
       

354 472    17,000,000 17,000,000

355 472

     ''  ''     
        

16,000,000 16,000,000

356 472
          

    "  " 5,000,000 5,000,000
357 424        "  " 500,000 500,000
358 472     "  " 8,500,000 8,500,000
359 472        300,000 300,000

360 472
         

 300,000 300,000
361 472        -   6,000,000 6,000,000

361.3 472
       -   -

   2012. 2,450,000 2,450,000
362 472       25,000 25,000
363 472    36,000,000 36,000,000

    911
01   482,716,217 482,716,217
04    99,304,889 99,304,889
13      11,684,200 11,684,200

   911: 494,400,417 99,304,889 593,705,306

3.11
810    

364 424
          
  2013. 2,000,000 2,000,000

365 424         500,000 500,000

366 424

  - ,      
        

1,636,712 1,636,712

366.3 423

  -         
    

363,288 363,288

367 424   -      100,000 100,000

368 472

  -      
 -     

980,000 980,000
369 424   2013. - 600,000 600,000

370 424
   "   "-     

 350,000 350,000

371 424
      2013-2016. -   

-     500,000 500,000
372 424      British Council-om 200,000 200,000

372.31 472
    -  "   "-  

  -    2012. 2,511 2,511

372.32 472
 "   "-    -    

2012. 806 806

 "Rock-n-river"-   - -
 -     24,402,216 24,402,216

373 421    137,801 137,801
374 422  510,044 510,044
375 423   3,387,118 3,387,118
376 426 445,454 445,454
377 512   19,921,799 19,921,799

    
01   7,230,000 7,230,000
06     24,402,216 24,402,216
13      3,317 3,317

   810: 31,635,533 31,635,533
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.12
  

160        

378 481     1,590,641 1,590,641

379 481

   -    . . . 

3,625,859 3,625,859

380 481
      " "

384,000 384,000

381 481
  -     

2,000,000 2,000,000

382 481

         
      - , 

,    
2,000,000 2,000,000

382.1 481

         
      - , 

,        

209,964 209,964
383 481    1,500,000 1,500,000
384 481     1,200,000 1,200,000
385 481   -  1,700,548 1,700,548

    160
01   14,211,012 14,211,012

   160: 14,211,012 14,211,012

3.13
830    

 "  " 

386 4511
 "  " -   -   

   37,793,196 37,793,196

387 4511
 "  " -   -   

21,206,804 21,206,804
388 481      - 1,000,000 1,000,000

    830
01   60,000,000 60,000,000

   830 60,000,000 60,000,000

3.14     -  

560       

389 424  -  32,300,000 32,300,000

390 424
 -  -    2012. 

5,829,695 5,829,695

391 512  -  -   2,700,000 2,700,000

392 512

        
      -    2012. 

2,456,170 2,456,170
393 423  2,500,000 2,500,000

394 424

  -     
" "  " "       

 -     , -
  . 3.  4.         

 .       
       

  ”   ” .  : 
  ”  - ”,     

1,400,000 1,400,000

394.31 424

  -     
" "  " "       

 -     , .- . 
 . 3.  4.            

-    2012. .
1,892,480 1,892,480

394.32 512

         
 -  -    -    

2012. 
116,348 116,348
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394.33 512

     "    
    "-    -
   2012. 348,034 348,034

394.34 424
          

  -    2012. 540,670 540,670

394.35 424

          
       

-    2012. 1,740,000 1,740,000

394.36 424

       , 
 ,        
     ,  , , 

    . .    
      (  ,  

 .   ),     .) -
   2012. 

500,000 500,000

394.37 511

         
      (   . o )-  

  2012. 1,453,185 1,453,185

394.38 424

         
           

  -    2012. 

3,600,000 3,600,000

                                                                           
      -    

      -    
      2013. ,   

-         , 
-    , ,   

 ;      

395 451

     :  -  
 - 1,438,606 1,438,606

396 451
     :  -  
 - 1,073,550 1,073,550

 396.3 511

    -   
-     -    2012. 

2,000,000 2,000,000

397 451
     :    - 

  - 1,438,605 1,438,605

398 451
     :  -  
 - 1,438,606 1,438,606

399 451
     :  -  
 - 1,468,133 1,468,133

399.3 511

     -    
         

    -     
-        0 7,434,257 7,434,257

400 511

      -  
- - - -     

-         1,080,225 1,080,225

400.31 511

      -  
- - --    2012.   - 

    -         
11,200 11,200

400.32 482

        - 
 - - - -    

 -    -    2012.     
218,286 218,286

400.33 511

      -  
- -  -     -  - - 

    -         
0 26,499,237 26,499,237

 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

400.34 482

      -  
- - --     -    - 

    -         5,299,847 5,299,847
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

400.35 511

      -  
- -  -     -    - 

    -         0 6,651,730 6,651,730

400.36 482

      -  
- -  -     

  -     -         1,330,346 1,330,346

401 511

 -      
     -    

 -         
10,000,000 10,000,000

401.31 511

 -      
     -    

 -  -    2012.      
107,519 107,519

401.32 482

 -      
     -    

 -         919,775 919,775

401.33 482

 -      
     -    

 -   -    2012.       2,690,187 2,690,187
   30,514,885 40,585,224 71,100,109

 " " 

 402 421

        

35,338,945 35,338,945

403 4512     15,000,000 15,000,000
404 4512     - 10,000,000 10,000,000
405 4512  20,000,000 20,000,000
406 4512   2,500,000 2,500,000
407 4512   3,000,000 3,000,000

   " "    85,838,945 85,838,945

 " " -     
     

408 4512

          II
        

39,000,000 39,000,000

408.3 4512

       " "    
     -    2012. 

200,000 200,000

409 4512

     .     
        

19,000,000 19,000,000

409.31 4512

  -       
        

   3,578,520 3,578,520

409.32 4512

      ,    
       .     

       
   2,000,000 2,000,000
   " "  63,778,520 63,778,520

 " " -     
           

  

410 424
 -      

55,000,000 55,000,000
411 424  -   7,000,000 7,000,000

412 424

  -        
    ,    -

   
3,000,000 3,000,000

413 424   -  1,500,000 1,500,000
414 4512     25,000,000 25,000,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

415 4512

        
          

   (      
      2012.  - "    
    ",  IV,  4 )

39,558,808 39,558,808

416 4512

       
          

   (      
      2012.  - "    
    ",  IV,  4 ) -   
    2011. 

8,441,192 8,441,192
   " "  139,500,000 139,500,000

 "   " -  
 -        

   

417 4512
          

 ,   -                                    10,000,000 10,000,000

418 4512

         
 ,   -   (    

      – III )     

10,000,000 10,000,000

419 4512

         
        

,   -       8,000,000 8,000,000

420 4512

       
          

    ,   -

3,723,821 3,723,821

420.31 4512

  -       
      ,  

 -                                            500,000 500,000

420.32 4512

     ,    
       .     
      ,  

   ,   -      

2,000,000 2,000,000
   "   " 

34,223,821 34,223,821

    

421 611

        
       

,     - ,   
          
  2011.  2012. 

141,620,926 141,620,926
    141,620,926 141,620,926

    560

01   514,078,520 514,078,520
04    40,585,224 40,585,224
07     6,630,193 6,630,193
10    8,441,192 8,441,192
13      23,703,774 23,703,774

   560 552,853,679 40,585,224 593,438,903

3.15
 "      " 

 
620  

422 411    102,652,200 102,652,200
423 412     18,374,744 18,374,744
424 413   600,000 600,000

 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

425 414   2,400,000 2,400,000

     Страна    22 -- Број   4                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                      09. мај 2013. године



 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

426 414      1,215,000 1,215,000

427 415
  

2,500,000 2,500,000
428 416 ,     1,150,000 1,150,000
429 421     72,600,000 72,600,000

429.31 421     10,980,000 10,980,000

429.32 421  -     80,527 80,527
430 421     170,000 170,000
431 422  930,000 930,000
432 423      9,080,000 9,080,000

432.31 423      1,600,000 1,600,000

432.32 423
     -    2012. 

1,200,000 1,200,000
432.33 423   -    2012. 320,000 320,000

432.34 423
 /  "  "-    

2012. 686,820 686,820
433 423      980,000 980,000
434 424     4,000,000 4,000,000

434.31 424     100,000 100,000
434.32 424   -    2012. 1,660,000 1,660,000

435 425       180,890,000 180,890,000
435.31 425        9,910,000 9,910,000
435.32 425     -    2012. 9,297,956 9,297,956

436 425       6,680,000 6,680,000

436.3 425
      -    

2012. 2,669,963 2,669,963

437 426 6,770,000 6,770,000

437.3 426    -    2012. 300,000 300,000
438 465     700,000 700,000

439 481   513,261 513,261

440 482  , , ,   .   71,784,000 71,784,000

440.31 482  , , ,   .   26,270,000 26,270,000

440.32 482
 , , ,   .-    

640,751 640,751

440.33 482
 , , ,   .-    2012. 

5,023,000 5,023,000

441 482
 , , ,   .   

1,400,000 1,400,000

442 483        4,700,000 4,700,000

442.3 483
       -    2012. 

22,000,000 22,000,000

443 511        200,000 200,000

443.31 511    -    5,166,031 5,166,031

443.32 511
   -    2012. 

36,389,625 36,389,625

443.33 511
    -  
-    2012. 15,000,000 15,000,000

443.34 511
  . -   -

 -    2012. 5,039,323 5,039,323

443.35 511
      "  "  
-  -    2012. 16,737,000 16,737,000

443.36 511
  -  -

   2012. 10,040,000 10,040,000

443.37 511

.   -    (  
   . . ) -  -

   2012. 5,270,000 5,270,000
444 512      5,500,000 5,500,000

444.31 512       2,000,000 2,000,000
445 523       300,000 300,000

445.32 541 -    2012. 6,150,000 6,150,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

447 423   6,570,000 6,570,000
448 423      3,800,000 3,800,000
449 424  5,210,000 5,210,000
450 425    3,300,000 3,300,000
451 426 2,760,000 2,760,000
452 426    5,800,000 5,800,000
453 482     2,060,000 2,060,000

453.31 512   300,000 300,000
453.32 512   -    331,688 331,688
453.33 541 -    1,492,139 1,492,139

   2013.  

454 511     -   40,910,000 40,910,000
454.3 511         59,090,000 59,090,000

455 511

        -  

 14,200,000 14,200,000

455.3 511

        -

     2013. 90,000,000 90,000,000
456 511       7,000,000 7,000,000

456.31 511       8,550,000 8,550,000

456.32 511
  . -     

 1,080,000 1,080,000

456.33 511
   a    

4,100,000 4,100,000

456.34 511
      2  (  

      )   16,900,000 16,900,000

456.35 511
      2  (  

      )-   52,283,209 52,283,209

456.36 511
        

   -   4,990,807 4,990,807

456.37 511
      , 

 -   50,278,543 50,278,543

456.38 511
    ,  

-   91,316,033 91,316,033

456.39 511

       
    ,  

-   75,000,000 75,000,000

456.40 511
      , 

 -   12,560,102 12,560,102

456.41 511
    ,  

-   65,000,000 65,000,000

456.42 511

        
 ,   - ,  . 14 

  4+020 -   14,817,828 14,817,828

456.43 511      -   103,500,000 103,500,000

456.44 511
      -  

 19,500,000 19,500,000
456.45 511     3,000,000 3,000,000

457 511
    -    

 5,000,000 5,000,000

458 511
   -     

 300    16,000,000 16,000,000
459 511        65,000,000 65,000,000

460 511
 -     

      14,000,000 14,000,000

461 511

          . 
  .     . .   .    

1,700,000 1,700,000

462 511        1,000,000 1,000,000
463 511         "  " 540,000 540,000

 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

446 421  8,190,000 8,190,000
 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

464 511         "  " 3,000,000 3,000,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

465 511     16,250,000 16,250,000
466 511        0 0

467 511
         

.    4,560,000 4,560,000

468 511
    -    

  2013. 53,000,000 53,000,000

469 511
          

90,000,000 90,000,000

469.3 511

      
  -   -    

2012. 5,433,000 5,433,000
      

 

470 511
 "  " -      

   3,500,000 3,500,000

471 425
 "  " -      

     1,112,332 1,112,332

472 511

 "  " -      
        

2,500,000 2,500,000

473 511
 "  " -      

     4,200,000 4,200,000

474 511

 "  " -      
          

   6,839,200 6,839,200

475 511
 " . " -   -  

 0 0

476 511
  " " -      

    7,020,400 7,020,400
    

477 511

  -    ,   
,   ,    

    9,839,600 9,839,600

478 511
  -       

2,255,776 2,255,776

479 511
-    -    

 3,600,000 3,600,000

480 511
        

7,500,000 7,500,000
481 511      16,666,000 16,666,000

481.3 511
   -   -    

2012. 212,000 212,000
     -

482 511

      " "   

10,434,000 10,434,000

483 511

 -  ,     

5,000,000 5,000,000
484 511  -      2,055,748 2,055,748

    

484.31 511
        , .25 -  

 -    2012. 1,600,000 1,600,000

484.32 511
        

    .  -   1,250,000 1,250,000

484.33 511

        
    .  -   

   1,300,000 1,300,000
    620

01   1,029,058,397 1,029,058,397
01   -    20,545,000 20,545,000
04    489,246,522 489,246,522
10    143,000,000 143,000,000
13      -  4,169,963 4,169,963
13      140,858,724 140,858,724

   620: 1,337,632,084 489,246,522 1,826,878,606
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

160    

485 424

     

1,800,000 1,800,000
486 425       5,000,000 5,000,000
487 425   0 0
488 425    1,500,000 1,500,000

489 481

        
         2013. .- 

8,040,805 8,040,805

490 511

      
       2013. -

46,666,667 46,666,667

491 482

   -      
          

2013.   9,333,333 9,333,333

491.3 511
 -      , 

    9,000,000 9,000,000

  6,763,223 6,763,223
492 421  4,918,500 4,918,500
493 422  30,000 30,000
494 423   277,000 277,000
495 424  743,000 743,000
496 425    94,702 94,702
497 425       200,000 200,000
498 426 199,000 199,000
499 426    100,000 100,000

499.3 426    -    2012. 21 21
500 512   1,000 1,000
501 512      200,000 200,000

   12,344,632 12,344,632
502 421  480,000 480,000

503 421
,   , , ,  

    4,793,414 4,793,414
504 423   730,000 730,000
505 423      78,336 78,336
506 424  550,000 550,000

507 424
     -    

-    2012. 2,135,057 2,135,057
508 425    1,010,000 1,010,000
509 425     -    2012. 1,337,825 1,337,825
510 426 240,000 240,000
511 4511     990,000 990,000

 4,009,568 4,009,568
512 421  1,659,568 1,659,568
513 423   425,000 425,000
514 424  520,000 520,000
515 425 T       1,000,000 1,000,000
516 426 315,000 315,000
517 512   90,000 90,000

 7,185,412 7,185,412
518 421  2,000,000 2,000,000
519 421     100,000 100,000
520 422  100,000 100,000
521 423   800,000 800,000
522 424  300,000 300,000
523 425    300,000 300,000
524 426 300,000 300,000
525 4511    " " 3,285,412 3,285,412

 4,694,110 4,694,110
526 411    527,877 527,877
527 411       231,449 231,449
528 412     94,490 94,490

 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.16   -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

529 412
       

41,429 41,429
530 421  771,688 771,688

530.31 421  --    2012. 160,507 160,507
531 421     230,000 230,000

531.3 421
    -    2012. 

3,759 3,759
532 422  90,000 90,000
533 423   460,000 460,000
534 423      250,000 250,000
535 424  330,000 330,000
536 425    200,000 200,000
537 426 900,000 900,000
538 512   53,827 53,827

538.3 511   -    2012. 349,084 349,084

 7,936,251 7,936,251
539 421  1,130,000 1,130,000
540 421     85,000 85,000
541 421   3,550,000 3,550,000
542 422  10,000 10,000
543 423   820,000 820,000
544 423      220,000 220,000
545 424     100,000 100,000
546 425    1,000,000 1,000,000
547 425       100,000 100,000

547.3 425
      -    

2012. 167,000 167,000
548 426 150,000 150,000
549 426    80,000 80,000
550 482 ,     35,600 35,600
551 482 ,       138,651 138,651

551.3 512
      -    2012. 

350,000 350,000

 10,190,577 10,190,577
552 421  4,179,371 4,179,371

552.3 421
    -    2012. 

40,000 40,000
553 423   1,148,000 1,148,000
554 423      180,000 180,000
555 424  200,000 200,000
556 425    1,800,000 1,800,000
557 425       450,000 450,000

557.3 425
      -    

2012. 398,256 398,256
558 426 474,950 474,950

558.3 426    -    2012. 100,000 100,000
559 4511    " " 1,200,000 1,200,000
560 482 ,  ,   20,000 20,000

 9,286,471 9,286,471
561 421  800,000 800,000
562 421     3,000,000 3,000,000
563 422  50,000 50,000
564 423   300,000 300,000
565 424  85,774 85,774
566 424     170,000 170,000
567 425    500,000 500,000
568 426 200,000 200,000
569 426    80,000 80,000

569.3 426    -    2012. 697 697
570 4511    " " 4,100,000 4,100,000

 12,270,818 12,270,818

 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

571 421  800,000 800,000
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572 421   4,510,000 4,510,000
573 422  10,000 10,000
574 423      1,950,000 1,950,000
575 424  850,000 850,000
576 425    1,060,000 1,060,000
577 425   800,000 800,000
578 425    1,400,000 1,400,000
579 426 840,000 840,000

579.3 426    -    2012. 818 818
580 512  50,000 50,000

 551,248 551,248
581 421  310,445 310,445
582 421     26,997 26,997

582.3 421
    -    2012. 

20,000 20,000
583 423      49,627 49,627

583.3 423
     -    2012. 

10,000 10,000
584 424     10,000 10,000
585 425       50,000 50,000

585.3 425
      -    

2012. 15,179 15,179

586 426
   

18,000 18,000
586.3 426    -    2012. 6,000 6,000
587 512     35,000 35,000

M  656,104 656,104
588 421  452,570 452,570
589 423      12,660 12,660

589.31 423
     -    2012. 

14,505 14,505

589.32 425    100,000 100,000
590 426    16,369 16,369

590.31 426    -    2012. 10,000 10,000
590.32 512  50,000 50,000

 1,919,579 1,919,579
591 421     50,000 50,000
592 421     288,379 288,379

592.3 421
    -    2012. 

27,000 27,000
593 423      361,000 361,000
594 424     400,000 400,000
595 425     400,000 400,000
596 425       263,200 263,200
597 426    75,000 75,000
598 482 ,        5,000 5,000

598.3 512  -    50,000 50,000

 1,649,327 1,649,327
599 421     390,350 390,350

599.3 421     -    2012. 80,000 80,000
600 423      548,600 548,600

600.3 423
     -    2012. 

40,000 40,000
601 425       158,250 158,250

601.3 425
      -    

2012. 57,000 57,000
602 426    101,280 101,280

602.3 426    -    2012. 31,197 31,197
603 512      189,900 189,900
604 515     52,750 52,750

 1,320,894 1,320,894
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605 421     791,335 791,335
606 423      212,117 212,117
607 425       79,125 79,125

607.3 425
      -    

2012. 4,800 4,800
608 426    13,517 13,517

608.3 482 ,     220,000 220,000

 8,796,299 8,796,299
609 421     1,719,650 1,719,650

609.3 421     -    2012. 20,000 20,000
610 423      791,250 791,250
611 424     158,250 158,250
612 425       527,500 527,500
613 426    928,400 928,400

613.3 426

     -    2012. 

48,000 48,000
614 511       316,500 316,500
615 512       536,749 536,749

615.3 512

        
   -    2012. 

3,750,000 3,750,000

  490,257 490,257
616 421   17,000 17,000
617 421     5,553 5,553

617.3 421     -    2012. 1,067 1,067
618 422     15,000 15,000
619 423      321,104 321,104
620 424     50,640 50,640
621 426    31,650 31,650

621.3 426
     -    2012. 

48,000 48,000
622 482 ,       243 243

   4,142,986 4,142,986
623 421  400,000 400,000

623.3 421
    -    2012. 

100,000 100,000
624 423    550,000 550,000

624.3 423
     -    2012. 

180,000 180,000
625 425     50,000 50,000

625.31 425
       -    

2012. 376,109 376,109

625.32 425
       

16,877 16,877
626 426 100,000 100,000

626.31 426    -    2012. 70,000 70,000

627 511
         

-    2012. 1,500,000 1,500,000

627.3 511
      -    

2012. 500,000 500,000
628 512   300,000 300,000

    160
01   150,943,993 150,943,993
01   -    12,652,687 12,652,687
13      8,678,473 8,678,473

13      -  3,273,408 3,273,408
   160: 175,548,561 175,548,561

3.17  "  " 

 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

451  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

629 4511  -     85,000,000 85,000,000

630 4511
         

  15,000,000 15,000,000
631 4511  -      100,000,000 100,000,000

    451
01   200,000,000 200,000,000

   451: 200,000,000 200,000,000

3.18  " " 
810    

632 4511   54,187,180 54,187,180
633 4511  -    8,440,000 8,440,000

634 4511     3,618,650 3,618,650

635 4512      1,500,000 1,500,000

636 4512         1,000,000 1,000,000

637 4512   500,000 500,000
    810

01   69,245,830 69,245,830
   810: 69,245,830 69,245,830

3.19     

110    
638 481 ,     4,703,911 4,703,911
639 481     842,000 842,000
640 481     520,000 520,000

    110

01   6,065,911 6,065,911
   110: 6,065,911 6,065,911

3.20   

473
641 411    2,163,395 2,163,395
642 412     387,249 387,249
643 416 , ,     (  .   ) 1,072,374 1,072,374
644 421  530,897 530,897
645 422  368,010 368,010
646 423   1,944,351 1,944,351
647 424  2,000,000 2,000,000
648 425  128,337 128,337
649 426 175,309 175,309
650 512   196,800 196,800

    473

01   8,966,722 8,966,722
   473: 8,966,722 8,966,722

3.21  "   "  
610  

651 411    13,262,849 13,262,849
652 412     2,374,051 2,374,051
653 411       10,811,260 10,811,260
654 412        1,935,216 1,935,216
655 413   70,000 70,000

655.3 413   -    " " 500,000 500,000
656 414   450,000 450,000
657 415         500,000 500,000

657.3 415
        --    

" " 100,000 100,000

658 415
           

0 0
659 416      1,000,000 1,000,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

660 416
        

0 0
661 421  3,000,000 3,000,000

661.3 421   -    " " 900,000 900,000
662 421     0 0
663 422  400,000 400,000

663.3 422   -    " " 100,000 100,000

664 422       0 0
665 423   5,580,000 5,580,000
666 423       0 0

666.3 423   -    " " 4,500,000 4,500,000
667 424  3,000,000 3,000,000
668 425       32,123,530 32,123,530

668.31 425     -    " " 700,000 700,000

668.32 425
      -   

 2012. 7,954 7,954
669 426 2,500,000 2,500,000
670 426     0 0

670.3 426  -    " " 500,000 500,000
671 441     0 0

671.3 441   -    " " 200,000 200,000
672 481 -      2,131,200 2,131,200
673 482 ,    1,300,000 1,300,000
674 482 ,       0 0

674.3 482 ,     -    " " 500,000 500,000

675 511
  

6,000,000 6,000,000

676 511    1 -   e 165,364,179 165,364,179
677 511     1 24,369,005 24,369,005

677.3 511     1    3,846,674 3,846,674
678 511      3,670,513 3,670,513

678.3 511
     -    2012. 

10,925,608 10,925,608

679 511
         

11,000,000 11,000,000
680 511      - 2 2,200,000 2,200,000
681 511      3,500,000 3,500,000
682 512    0 0

682.3 512  -    " " 546,674 546,674
683 515     0 0

683.3 515   -    " " 700,000 700,000
684 613        0 0

684.3 613     -    " " 300,000 300,000
    610

01   82,723,092 82,723,092
01   -    50,847,880 50,847,880
06     165,364,179 165,364,179
07     11,000,000 11,000,000
13      10,925,608 10,925,608
13      -  7,954 7,954

    610 320,868,713 320,868,713

3.22

  ,    
 

421  

685 424  -   96,250,000 96,250,000

686 424
 -    -    

2012. 133,335,145 133,335,145

687 416
     . . -    

2012. 2,000,000 2,000,000

687.31 416
       --

   2012. 300,000 300,000

687.32 421
    -    2012. 

1,300,000 1,300,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

687.33 421
      -  

  2012. 500,000 500,000

688 423
     . . -    

2012. 6,000,000 6,000,000

689 423   -    2012. 12,056,000 12,056,000

689.31 423
  -   -  

  2012. 2,000,000 2,000,000

689.32 423
     --    

2012. 3,000,000 3,000,000

690 423
      -  

  2012. 171,810 171,810

690.3 423

         
     -    

2012. 29,880 29,880

691 423
   -       

-    2012. 3,600,000 3,600,000

692 424
      -

   2012. 17,536,115 17,536,115

692.3 424

          
        

  -    2012. 1,500,000 1,500,000

693 424

     1/3      
       

   2012. -    2012. 
7,908,632 7,908,632

693.31 424
          

     - 2,042,000 2,042,000

693.32 424
          

     - 1,495,000 1,495,000

693.33 424
          

     - 3,449,000 3,449,000

693.34 424
          

     - 1,208,000 1,208,000

693.35 424
          

     - 2,921,000 2,921,000

693.36 424
          

     - 426,000 426,000

693.37 424
          

    - 1,064,000 1,064,000

693.38 424
          

    - 585,000 585,000

693.39 424
          

     - 230,000 230,000

694 424
    -    2012. 

2,000,000 2,000,000

694.31 424
          

. . -     2012. 4,000,000 4,000,000

694.32 424
  (  )  -  

  2012. 4,700,000 4,700,000

694.33 424
   -    2012. 

25,000,000 25,000,000

694.34 424  -    2012. 1,000,000 1,000,000

695 425
      -  

  2012. 300,000 300,000

696 426
        -
 -    2012.  2,196,376 2,196,376

696.31 426
  - -    2012. 

 2,000,000 2,000,000

696.32 426
     -    2012. 

 2,000,000 2,000,000

697 426
      

   . . -    2012. 100,100 100,100

     Страна    32 -- Број   4                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                      09. мај 2013. године



 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

698 426

        
        -
   2012. 300,000 300,000

698.3 482
    -    2012. 

1,000,000 1,000,000

699 511

         
,      -

     -    2012. 
7,565,914 7,565,914

700 511
     "      
" 103,750,000 103,750,000

700.3 511
       "    

  "-    2012. 48,450,800 48,450,800

701 512
       

  . . -    2012. 100,100 100,100

701.31 512
     -    

-    2012. 2,800,000 2,800,000

701.32 512
        -

-    2012.  786,446 786,446

701.33 512      -    2012. 1,000,000 1,000,000
   

01   200,000,000 200,000,000
07     13,420,000 200,000,000
13      296,537,318 296,537,318

   421: 509,957,318 509,957,318

3.23
          

 
451  

702 416        400,000 400,000

703 422       -  200,000 200,000

703.3 422
      -  -
   2012. 10,920 10,920

704 423       -   250,000 250,000

705 423 -      1,900,000 1,900,000

706 424        1,000,000 1,000,000

707 424 -      2,200,000 2,200,000

707.3 513   -    2012. 1,316,791 1,316,791

708 425      6,550,000 6,550,000

708.31 425

   -     
  "       

" -    2012. 1,000,000 1,000,000

708.32 511

      
    "      

 " -    2012. 863,048 863,048

708.33 512
    -    

2012. 7,180,416 7,180,416

708.34 512
   ,  ,  

    -    2012. 755,669 755,669

    451
01   12,500,000 12,500,000
13      11,126,844 11,126,844

   451: 23,626,844 23,626,844

    09. мај 2013. године                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                             Број   4   Страна   33   



 

                

 

 

  

  

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.24  " " 

510  

709 4511  -     72,622,740 72,622,740
710 4511  -     - 33,600,000 33,600,000
711 4511  -   - 19,400,000 19,400,000

   

01   125,622,740 125,622,740
   451: 125,622,740 125,622,740

 3
01   4,495,642,876 4,495,642,876
01   -    84,045,567 84,045,567
04    0 681,669,022 681,669,022
06     189,766,395 189,766,395
07     42,162,672 42,162,672

10    151,441,192 151,441,192

13      520,694,378 520,694,378

13
        

7,451,325 7,451,325
15      405,005 405,005

  3 5,491,609,410 681,669,022 6,173,278,432

  
4 330

712 411     5,159,493 5,159,493

713 412
        

923,549 923,549
714 411     1,254,036 1,254,036

715 412       224,472 224,472
716 413  -      22,500 22,500

717 413
 -          

9,000 9,000

718 414   42,200 42,200
719 415         22,500 22,500

720 416   ,       60,000 60,000
721 421  324,865 324,865

722 421      18,500 18,500

723 422  16,000 16,000
724 422      6,000 6,000
725 423   402,209 402,209
726 425    10,550 10,550
727 425        34,000 34,000

727.3 425
       -   

 2012. 4,817 4,817
728 426 30,414 30,414
729 426     94,500 94,500

    330
01   8,492,788 8,492,788

01
  -    

162,000 162,000

13
        

4,817 4,817
   330: 8,659,605 8,659,605

  4 8,659,605 8,659,605

   
5 330

730 411     1,533,089 1,533,089

731 412         274,423 274,423
732 411     1,235,759 1,235,759

733 412       221,201 221,201
734 414   42,200 42,200
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735 415         45,600 45,600
736 421  257,198 257,198
737 422  30,000 30,000
738 423   429,172 429,172
739 425    22,000 22,000
740 426 125,000 125,000

741 481
  -    

56,200 56,200
    330

01   4,271,842 4,271,842
   330: 4,271,842 4,271,842

  5 4,271,842 4,271,842

  
01   4,673,664,906 4,673,664,906
01   -    84,207,567 84,207,567
04    681,669,022 681,669,022
06    189,766,395 189,766,395
07     42,162,672 42,162,672
10    151,441,192 151,441,192
13      527,434,269 527,434,269

13
        

7,456,142 7,456,142

15      405,005 405,005

               : 5,676,538,148 681,669,022 6,358,207,170

Члан 6.
У  члану  10. у ставу 4. износ од «15.000.000» динара, замењује се износом од «10.751.932» 

динара.  

Члан 7.
У  члану  11. у ставу 4. износ од «2.000.000» динара, замењује се износом од «2.900.000» 

динара.  

Члан 8.
У  члану  25. у ставу 1.   алинеја 2 мења се  и гласи:
„-Реконструкција и доградња улице Лава Толстоја и Милке Марковић у износу од 90.000.000 

динара без ПДВ-а.“ 

Члан 9.
У  члану 26. став 2. мења се и гласи:
„Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је 

вредност дефинисана важећим  законима.“ 

Члан 10. 
У  члану 32 у  ставу 1 износ од „390.000.000 динара“, замељује се износом од 430.400.000 

динара.“. 

Члан 11. 
Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Панчева» и доставити Министарству финансија 

и привреде Републике Србије.
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Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу  даном објављивања у «Службеном листу града  Панчева »,  а примењи-ваће 

се од 1. јануара 2013. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА               
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3                                                   
Панчево,  9. маја 2013. године                                             

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ
Табела 1.
Ред.бр. Директни  и индиректни корисници буџетских 

средстава локалне власти
Маса средстава за плате 

нeплаћена за август2012.
године

Маса средстава за плате 
планирана за 2013.годнну

Буџетска 
средства

Остали 
извори

Буџетска 
средства

Остали извори

2 3 4 5 6

1 Пргани и органитације локалне власти
411 26,376,418 329,750,336
412 4.721,380 59,025,317
Скупштина града
411 591,493 7,452,807
412 105,877 1,334,052
Градоначелник и градско веће
411 2,361,787 26,530,445
412 422,760 4,748,950
Градска управа
411 22,744,818 286,584,707
412 4,071,323 51,298,670
Заштитник грађана града Панчева
411 169,310 2,768,848
412 30,307 495,624
Градско Јавно правобранилаштво
411 509,010 6,413,529
412 91,113 1,148,021

2 Предшколске установе
4] 1 14.450,549 4,731,973 207,535,537 44,082,113
412 2,586,188 847,403 37,142,059 7,824,576

3 Установе кудтуре
411 9,092,22! 387.755 114,561,985 2,841,721
412 1,627,215 74,015 20,502,908 509,453

4 Осталe установе из области јавних служби
5 Јавна предузећа, дирекције и фондови основани од 

стране лок.власти који се финансирају из јавних 
прихода чија је намена утвђена посебним законом
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411 9,005,038 858,035 115,915,049 10,811,260
412 1,611,910 153.588 20,748,795 1,935.216

5а ЈП “Дирекција за изградњу и уређење града” Панчево
411 8,147,000 102,652,200
412 1,458,321 18,374,744

5б ЈП “Градска стамбена агенција” Панчево
411 858,038 858,035 13,262,849 10 81 1,260
412 153,589 153,588 2,374,051 1,935,216

6 Остали индиректни корисници буџета
411 202.407 29,555 2,691,272 231,449
412 36,231 5.200 481,739 41,429
Укупно за све кориснике буџеитских  средстава
411 59.126.634 6,007,318 770,454,179 57,966,543
412 10,582.923 1.080.296 137,900,818 10,310,674

НАПОМЕНА; Чланом 47. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему престале су да важе 
одредбе закона и других прописа којима се уређује припадност сопствених прихода корисника буџетских 
средстава. Сопствени приходи код Месне заједнице “Иваново” (под бројем 6) и ЈП “Градска стамбена 
агенција” Панчево (под бројем 56) који су идиректни буџетски корисници су постали општи приход буџета 
Града, а у 2012. из ових прихода наведени корисници су исплаћивали део плата. У Одлуци о буџету града 
Панчева за  2013. годину средства за плате за наведене кориснике из сопствених прихода који су постали 
општи приход буџета су планирана на посебним позицијама са извором 01-Приходи из буџета - сопствени 
приходи буџетских корисника у циљу приказивања исправно планиране укупне масе за плате.
С обзиром да је Уредбом о измени и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених 
у јавним службама („Сл. Гласник” број 124 од 29.12.2012. године) у делу који се односи на област предшколског 
васпитања и образовања прецизиран коефицијент за васпитача са VII степеном стручне спреме, неопходно 
је да се изврши признавање коефицијента свим васпитачима који испуњавају законске услове. Због тога су 
планирана средства на позицији 325, економска класификација 411-Плате и додаци зпослених увећана за 
2.968.700 дин, а на позицији 327, економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца, 
увећана за 531.300 динара.

151.

Ha основу чл. 46. и 49. Закона о локалним 
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07 и 54/11) и 
члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист града 
Панчево» бр. 8/08, 4/09 и 5/2012), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 09. маја 2013. године, 
донела je

О Д Л У К У
О утврђивању престанка мандата одборнику 

Скупштине града Панчева

I
ГРУЈЕСКУ БЕНОНИЈУ, утврђује се престaнак 

мандата одборника Скупштине града Панчева пре 
истека времена на које je изабран, дана 01. априла 
2013. године, због подношења оставке.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

152.

Ha основу чл. 46. и 49. Закона о локалним 
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07 и 54/11) и 
члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист града 
Панчево» бр. 8/08, 4/09 и 5/2012), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 09. маја 2013. године, 
донела je

ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборнику 

Скупштине града Панчева

I
БОЖИДАРУ КОПРИВИЦИ, утврђује се 

престанак мандата одборника Скупштине града 
Панчева пре истека времена на које je изабран, дана 
27. марта 2013. године, због подношења оставке.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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153.

Ha основу чл. 48. и 49. Закона о локалним 
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07 и 54/11) и 
члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист града 
Панчево» бр. 8/08, 4/09 и 5/2012), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 09. маја 2013. године, 
донела je

О Д Л У К У 
о 

потврђивању мандата одборника Скупштине 
града Панчева

I
Потврђује се мандат одборницима Скупштине 

града Панчева, и то:
- САШИ ЛЕВНАЈИЋУ, рођ. 1980. године, 

адвокат из Панчева са изборне листе Покренимо 
Панчево - Томислав Николић

- ЗОРАНУ МАЛОБАБИЋУ, рођ. 1978. године, 
спец.струк.инж. саобраћаја из Панчева са изборне 
листе Ивица Дачић - Социјалистичка партија 
Србије, Партија уједињених пензионера Србије, 
Јединствена Србија, Социјалдемократска партија 
Србије.

II
Мандат одборника из тачке I ове одлуке траје 

до истека мандата одборницима Скупштине града 
Панчева.

III
Ова одлука ступа на снату даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

154.
 
Ha основу чланова 11, 32 и 66. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
члана 106. Статута града Панчева («Службени лист 
града Панчева» број 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној   09.05. 2013. 
године, донела je

О Д Л У К У
о изменама и допунама Статута града Панчева

Члан 1.
У Статуту града Панчева («Службени лист 

града Панчева» број 8/08, 4/09 и 5/12), у члану 21. 
тачка 2) мења се и гласи:

„2) доноси просторни план Града и урбанистичке 
планове;

У истом члану Статута, после тачке 41) додају 
се нове тачке 42) и 43), које глаce:

„42) уређује и обезбеђује функционисање 
система цивилне заштите, доноси план и програм 
развоја система заштите и спасавања, доноси 
Процену угрожености и План заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама и обавља и друге послове 
одређене законом;

43) израђује планове одбране који су саставни 
део Плана одбране Републике Србије, предузима 
мере за усклађивање припрема за одбрану правних 
лица у делатностима из своје надлежности са 
одбрамбеним припремама Аутономне покрајине и 
Планом одбране Републике Србије, предузима мере 
за функционисање града у ратном и ванредном 
стању, спроводи мере приправности и предузима 
друге мере потребне за прелазак на организацију у 
ратном и ванредном стању, обавља и друге послове 
одређене законом.”

Досадашња тачка 42) постаје тачка 44).

Члан 2.
Члан 39. мења се и гласи: „Скупштина, у складу 

са законом:
1) доноси Статут Града и Пословник 

Скупштине;
2) доноси биџет и усваја завршни рачун 

Града;
3) утврђује стопе изворних прихода Града, као 

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

4) доноси програм развоја Града и појединих 
делатности;

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

6) доноси акте којима се уређује и обезбеђује 
обављање комуналних делатности и њихов развој, 
поверавање, начин и услове обављања комуналних 
делатности, као и друга питања од значаја за 
обављање комуналних делатности;

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

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

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

10) именује и разрешава надзорни одбор и 
директоре јавних предузећа, чији je оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

11) именује и разрешава управне и надзорне 
одборе и директоре установа, организација и 
служби, чији je оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом;

12) образује комисију за именовање директора 
јавних предузећа, чији je оснивач;

13) даје сагласност на улагање капитала јавног 
предузећа, чији je оснивач;

14) даје сагласност на тарифу (одлуку о ценама, 
тарифни систем и др.), осим ако другим законом 
није предвиђено да сагласност даје други државни 
орган;

15) даје сагласност на акт о процени вредности 
капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и 
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на програм и одлуку о својинској трансформацији;
16) даје сагласност на статусне промене јавног 

предузећа, чији je оснивач;
17) бира и разрешава председника Скупштине 

и заменика председника Скупштине;
18) поставља и разрешава секретара и заменика 

секретара Скупштине;
19) бира и разрешава Градоначелника, и на 

предлог Градоначелника бира и разрешава заменика 
градоначелника и чланове Градског већа;

20) утврђује градске таксе и друге локалне 
приходе који Граду припадају no закону;

21) утврђује накнаду за уређивање и коришћење 
грађевинског земљишта;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31) доноси план одбране и усклађује га са 
насталим променама и потребама;

32) доноси одлуку о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији 
Града;

33) доноси план и програм развоја система 
заштите и спасавања на територији Града;

34) доноси процену угрожености и план 
заштите и спасавања ванредним ситуацијама;

35) образује Градски штаб за ванредне 
ситуације;

36) даје мишљење о законима којима се уређују 
питања од интерес за локалну самоуправу;

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

38) обавља и друге послове утврђене законом и 
Статутом.”

Члан 3.
У члану 54. став 1. после тачке 11) додају се 

нове тачке 12) и 13), којe гласе:

„12) доноси одлуку о проглашењу и укидању 
ванредне ситуације з територију Града, на предлог 
Градског штаба за ванредне ситуације;

13) предлаже Скупштини постављање и 
разрешавање начелникa заменика и чланове 
Градског штаба за ванредне ситуације.”

Досадашња тачка 12) постаје тачка 14).

Члан 4.
У члану 59. после тачке 8) додаје се нова тачка 

9) која гласи:
„9) предлаже доношење одлуке о спровођењу 

јавног конкурса за именовање директора јавног 
предузећа и доношење акта о именовању директора 
јавних предузећа, чији je оснивач Скупштина ;” 
Досадашње тачке 9) и 10) постају тачке 10) и 11).

Члан 5.
Члан 66. брише се.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

155.
 
Ha основу члана 32. тачка 15. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07), 
чланова 33., 34., 36. и 37. Закона о јавном дугу, 
(„Службени гласвик PC” број 61/05, 107/09 и 78/11) 
и члана 39. Статута града Панчева („Службени лист 
града Панчева”, број 8/08, 4/09 и 5/12), Скупшина 
града Панчева, на седници одржаној 09. маја 2013. 
године

О Д Л У К У
о задуживању града Панчева за финансирање 

капиталних инвестиционих расхода

Члан 1.
Овом одлуком одобрава се задуживање града 

Панчева на домаћем финансијском тржишту, 
узимањем кредита у износу од 143.000.000,00 дииара, 
ради финансирања капиталннх инвестиционих 
расхода.

Задуживање из иретходног ставе врши се у 
складу са прибављеним Мишљењем Министарства 
финансија и привреде Републике Србије -Управа за 
јавни дуг број : 401-212/2013-001 од 19.фебруара 
2013.године.
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Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке намењена су 

за финансирање капиталних инвестиција у 2013.
годиви за:

-Реконструкцију и доградњу Пелистерске улице 
у износу од 53.000.000,00 динара и

-Реконструкцију и доградњу улице Лава Толстоја 
и Милке Марковић у износу од 90.000.000,00 динара .

Члан 3.
Внсина задужења из члана 1. ове одлуке je у 

оквирима који су прописани одредбама члана 36. 
Закона о јавном дугу («Службени гласник Републике 
Србије» број 61/05,107/09 и 78/11).

Члан 4.
Период отплате кредита je пет година након 

истека гpejc периода од годину дана.

Члан 5.
За извршење ове одлуке задужује се 

Градоначелник града Панчева.

Члан 6.
Задуживање узимањем кредита спровешће се у 

складу са законом који уређује јавне набавке.

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

објављивања у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

156.
 
Ha основу чланова 157. и 158.3акона о без-

бедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник 
РСброј 41/09,53/10 и 101/11), члана 7. Закона 
о превозу у друмском саобраћају („Сл.гласник 
РС”,бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), 
члана 53. Закона о јавним путевима („Сл.гласник 
РС”,бр. 101/05,123/07 и 93/12) и чланова 4, 13. 
Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник 
PC”, бр. 88/11), чланова 7. и 9. Закона о комуналној 
полицији („Сл.гласник РС”,бр. 51/09) члана 30.став 
2.и члана 35. Закона о прекршајима („Сл.гласник 
РС”,бр.101/05, 116/08 и 111/09), члана 32. став 1. 
тачка 6. и члана 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник PC”, 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 09.05. 2013.
године, донела je

О Д Л У К У
о уређењу саобраћаја нa територији града 

Панчева

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 1.
Овом одлуком уређује се динамички и статички 

саобраћај на територији града Панчева(у даљем 
тексту: Град), надзор над применом одредаба ове 
одлуке и казнене одредбе.

Члан 2.

Изрази употребљени у овој одлуци имају 
следеће значење:

1) САОБРАЋАЈ je кретање возила и лица на 
путевима, чије je понашање уређено у циљу његовог 
безбедног и несметаног одвијања;

2) ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ јесте 
простор одређен планским документом за уређење 
или изградњу објеката јавне намене или јавних 
површина за које je предвиђено утврђивање јавног 
интереса. Површине јавне намене у смислу ове 
одлуке су:

- саобраћајна површина ( je посебно уређена 
површина за одвијање свих или одређених видова 
саобраћаја или мировање возила, и то: коловози, 
паркиралиша, бициклистичке стазе, тротоари, 
пешачке стазе, тргови, аутобуска и такси стајалишта, 
колски пролаз, прикључак намењен ватрогасним 
и комуналним службама, прилаз здравственим 
установама и друге саобраћајне површине); 

-   јавне зелене површине;
-   неуређене површине јавне намене ;
3) ПУТ je изграђена, односно утврђена 

површина коју као саобраћајну површину могу да 
користе сви или одређени учесници у саобраћају, 
под условима одређеним законом и др. прописима;

4) УЛИЦА je јавни пут у насељу који 
саобраћајно повезује делове насеља;

5) КОЛОВОЗ je део пута намењен првенствено 
за кретање возила;

6) РАСКРСНИЦА je део коловоза на коме 
се укрштају, спајају или раздвајају путеви у истом 
нивоу;

7) ТРОТОАР je посебно уређен део пута 
поред коловоза намењен првенствено за кретање 
пешака;

8) ЈАВНО ПАРКИРАЛИШТЕ je део јавне 
саобраћајне површине или посебно изграђен 
објекат намењен за паркирање возила;

9) ПАРКИНГ МЕСТО јe означени део јавног 
паркиралишта намењен искључиво за паркирање 
једног возила; 

10)ПЕШАЧКА ЗОНА je зона одређена актом 
надлежног органа и служи за кретање пешака;

11)ЗОНЕ   СА   ОГРАНИЧЕНИМ   КРЕТАЊЕМ   
МОТОРНИХ  ВОЗИЛА  су централна и заштитна 
зона одређена актом надлежног органа; 

12)ЗОНЕ СМИРЕНОГ САОБРАЋАЈА 
су део саобраћајних површина које служе за 
пешачки прилаз основним и средњим школама, 
предшколским установама, дечијим игралиштима 
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и парковима; 
13)ПЕШАЧКА СТАЗА je пут који je намењен 

искључиво за кретање пешака;
14) ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ je означени део 

коловоза намењен за прелазак пешака преко 
коловоза;

15) БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА je пут 
намењен искључиво за кретање бицикала;

16)ТРГ je посебан плато намењен кретању и 
окупљању пешака који je дефинисан урбанистичким 
плановима и проглашен од стране органа локалне 
самоуправе као такав;

17)ВОЗИЛО je средство које пo конструкцији, 
уређајима, склоповима и опреми намењено и 
оспособљено за кретање пo путу; 

18)ПУТНИЧКО ВОЗИЛО je возило за 
превоз путника које има највише 9 места за седење 
укључујући и место за седење возача; 

19)АУТОБУС je возило за превоз путника које 
има више од 9 места за седење укључујући и место 
за седење возача; 

20)УЧЕСНИК У САОБРАЋАЈУ je лице које 
на било који начин учествује у саобраћају;

21) ВОЗАЧ je лице које на путу управља 
возилом;

22)ПЕШАК je лице које се креће пo путу, 
односно које пo путу сопственом снагом вуче или 
гура возило, ручна колица, дечје превозно средство, 
колица за немоћна лица или лице у дечјем превозном 
средству или лице у колицима за немоћна лица које 
покреће сопственом снагом или снагом мотора;

23) ЗАУСТАВЉАЊЕ ВОЗИЛА je сваки пре-
кид кретања возила на путу у трајању до 3 минута, 
при чему возач не напушта возило, осим прекида 
ради поступања no знаку или правилу којим се 
регулише саобраћај;

24) ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА je сваки прекид 
кретања возила, осим прекида ради поступања no 
знаку или правилу којим се регулише саобраћај, 
које се не сматра заустављеним, може бити са 
контролом улаза и излаза возила или без ње;

25) ГАРАЖИРАЊЕ возила подразумева 
остављање возила у објекат специјално намењен за 
то- гаража;

26)ОДБАЧЕНО ВОЗИЛО je возило које 
je остављено на површини јавне намене, видно 
запуштено и које није регистровано, дотрајало, 
оштећено;

27) САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА je 
систем средстава, уређаја и ознака за регулисање и 
вођење саобраћај a;

28) САОБРАЋАЈНИ ЗНАК je знак којим 
се употребом графичких или светлосних или 
бројчаних или словних ознака или других симбола, 
учесници у саобраћају упозоравају на опасност на 
путу, стављају им се до знања ограничење, забране 
и обавезе, односно дају обавештења потребна за 
безбедно кретање no путу;

29) РЕГИСТАРСКА ТАБЛИЦА je ознака на 
возилу којом се означава да је возило уписано у 
јединствени регистар возила;

30)ИНСПЕКТОР je комунални инспектор 
и инспектор за саобраћај и путеве Секртаријата 
за инспекцијске послове Градске управе града 
Панчева који врши инспекцијски надзор у складу 
са одредбама ове одлуке;

31)АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ je основна 
организациона јединица Градске управе града 
Панчева надлежна за послове саобраћаја (у даљем 
тексту: Агенција);

32) ЈКП „Хигијена”Панчево(у даљем 
тексту:Предузеће) коме се поверава обављање 
послова наплате и контроле наплате комуналне 
таксе за коришћење посебних паркиралишта, 
обављање послова уклањања и чувања непрописно 
заустављених и паркираних возила и уклањање 
одбачених возила на подручју града, односно друго 
привредно друштво или предузетник регистровано 
за обављање ове’ делатности, коме Град повери 
послове уклањања и чувања непрописно 
заустављених и паркираних возила, односно 
уклањање одбачених возила, у складу са законом;

33)УПРАВЉАЧ ПУТА je Јавно предузеће 
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево 
којем je поверено управљање општинским путевима 
на подручју Града, улицама и некатегорисаним 
путевима на подручју насељеног места Панчево 
и некатегорисаним путевима између насељених 
места на подручју Града (у даљем тексту: управљач 
пута);

34) МИРУЈУЋИ САОБРАЋАЈ у смислу 
ове одлуке подразумева привремено заустављање 
возила на стајалиштима, раскрсницама и другим 
саобраћајним површинама, смештање возила на 
отвореним површинама - паркирање, смештање 
возила у објекте - гаражирање;

II. КРЕТАЊЕ, ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИРА-
ЊЕ HA САОБРАЋАЈНИМ ПОВРШИНАМА

Члан 3.
Возило се може зауставити или паркирати 

само на местима где не угрожава безбедност и 
проточност саобраћајa у складу са законом, овом 
одлуком и другим актима Града.

Ha путу забрањено je кретање, заустављање 
и паркирање возила супротно постављеној 
саобраћајној сигнализацији, осим у случајевима 
утврђеним овом одлуком.

Члан 4.
Ha површини јавне намене забрањено je 

заустављање и паркирање свим возилима, осим у 
случајевима утврђеним овом одлуком.

Ha паркиралишту забрањено je паркирање 
аутобуса, радних машина, прикључених и теретних 
моторних возила, осим теретних моторних возила 
највеће дозвољене масе од 2500 кг, типа ЈЕЕР, 
PICK-UP и слично.

Ha саобраћајној површини, површини јавне 
намене које нису предвиђене за паркирање возила, 
пољопривредном земљишту у јавној својини као 
и на местима где je дозвољено заустављање и 
паркирање, забрањено je остављање одбачених 
возила.

Возилима којима се обавља јавни 
превоз, паркирање није дозвољено на јавним 
паркиралиштима на територији Града, осим на 
паркиралиштима предвиђеним за ту врсту возила, 
која су обележена одговарајућом саобраћајном 
сигнализацијом.
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Члан 5.
Ha саобраћајној површини не смеју се 

предузимати било какве радње или делатности 
које би могле да оштете или да угрозе проточност 
саобраћаја и његово несметано и безбедно одвијање, 
осим у случају опасности, извођења радова или у 
другим приликама прописаним законом и другим 
прописима.

Део саобраћајне површине на којој су настала 
оштећења која се не могу одмах отклонити или на 
којој се изводе радови, или je забрањена за саобраћај 
због тога што je угрожена безбедност и проточност 
одвијања саобраћаја, мора бити видљиво обележена 
постављањем одговрајућих саобраћајних знакова и 
браника.

Члан 6.
Ради безбедног кретања особа са инвалидитетом 

уз пешачке прелазе морају се уградити рампе или 
извести упуштени ивичњаци.

Лице које сопственом снагом вуче или гура 
ручна колица, дечије превозно средство, колица 
за немоћна лица или лице у дачијем превозном 
средству, лице у колицима за немоћна лица које 
покреће сопственом снагом или снагом мотора, 
морају се кретати пешачком стазом или пo другим 
површинама намењеним кретању пешака.

Члан 7.
Ha пешачким стазама испред установа за 

предшколску децу, школа, биоскопа, позоришта, 
спортских објеката, игралишта и других објеката 
испред којих се редовно окупља већи број људи, 
морају се поставити заштитне ограде.

У циљу заштите пешака у саобраћају, на 
саобраћајним површинама могу се постављати 
стубићи, ограде и посуде са украсним биљем 
(жардињере) на местима које одређује Агенција 
решењем, a поставља их и одржава управљач пута.

Члан 8.
Забрањено je заустављање и паркирање свим 

возилима на аутобуским стајалиштима намењеним 
за коришћење у јавном градском линијском превозу 
путника и такси стајалиштима намењеним за 
обављање ауто-такси превоза путника.

Изузетно, од претходног става овог члана, .на 
аутобуском стајалишту јавног градског линијског 
превоза путника могу се зауставити возила којима 
се обавља ауто-такси превоз путника, у складу са 
законом којим се уређују безбедност саобраћаја на 
путевима.

Члан 9.
Возач je у зони раскрснице дужан да вожњу 

прилагоди условима саобраћаја на њој у циљу 
правовременог заустављања возила.

Возач сме проћи семафорисану раскрсницу, 
само ако му je то зеленим светлом дозвољено.

У случајевима када семафорски уређаји нису 
у функцији, возач je дужан да поштује режим 
саобраћаја на раскрсници утврђен саобраћајним 
знаковима или знаке овлашћеног лица Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије.

Члан 10.
Кретање, заустављање и паркирање теретним 

моторним возилима, прикључним возилима, 
радним машинама, тракторима, пољопривредним 
машинама и запрежним возилима у пешачкој зони 

и зони са ограниченим кретањем моторних возила, 
дозвољено je уз решење Агенције.

Члан 11.
Возилима којима се превозе опасне материје 

није дозвољено паркирање на територији града, 
осим на контролисаним и одговарајуће обележеним 
и опремљеним просторима за њихово паркирање, 
које одређује Градско веће града Панчева, на основу 
предлога Агенције

Члан 12.
Возач који je због квара на возилу, саобраћајне 

незгоде, утовара или истовара, или из другог 
оправданог разлога принуђен да возило са опасном 
материјом заустави на коловозу или на паркиралишту 
у насељу на територији града, дужан je да предузме 
све мере да заустављено или паркирано возило 
не доведе у опасност друге учеснике у саобраћају 
и околину, a које су прописане законом којима се 
уређује превоз опасних материја.

Члан 13.
Аутобусима, теретним возилима, прикључним 

возилима, радним машинама, тракторима, 
пољопривредним машинама и запрежним возилима, 
забрањено je паркирање на свим саобраћајним 
површинама и другим површинама јавне намене 
на подручју Града, осим на за то намењеним 
површинама које утврђује Градско веће града 
Панчева на предлог Агенције.

Изузетно, Агенција решењем може одобрити 
возилима из става 1. овог члана привремено 
паркирање на неуређеним површинама јавне 
намене на рок не дужи од једне године, уз плаћање 
локалне комуналне таксе.

Трасе кретања третних моторних возила кроз 
подручје Града одређује Агенција решењем.

Члан 14.
Забрањено je свим физичким и правним лицима 

неовлашћено исцртавање или постављање препрека 
на саобраћајним површинама и површинама јавне 
намене.

Изузетно, на површинама из става 1. овог 
члана на захтев власника стамбеног, односно 
пословног објекта, Агенција може издати решење за 
постављање заштитних ограда, стубића или других 
препрека у циљу обезбеђења слободног приступа у 
објекат гаражу и дворишни простор.

Изглед заштитних ограда, стубића и запрека 
одређује и поставља управљач пута о трошку 
власника из става 2. овог члана.

III. ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ И ЗОНЕ СА ОГРАНИ-
ЧЕНИМ КРЕТАЊЕМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Члан 15.
У пешачкој зони забрањује се кретање, 

заустављање и паркирање свим возилима. Забрана 
кретања, заустављања и паркирања у пешачкој зони 
не односи се на:

- возила хитне помоћи, патронажне службе, 
службе кућног лечења, возила органа МУП-а, када 
постоји неодложна службена потреба;

- возила за хитне интервенције у сврху 
отклањања кварова на ТТ, електричним, водоводним, 
канализационим и сличним инсталацјама, када 
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постоји неодложна потреба;
- возила за одржавање чистоће.
Највећа укупна маса возила из става 2. овога 

члана мора да буде мања од 3,5 тоне.
Члан 16.

У пешачкој зони, у одређеном временском 
периоду, Агенција решењем, које се мора налазити 
у возилу, може дозволити кретање одређених возила 
брзином кретања пешака тако да не угрожавају 
пешаке.

У пешачкој зони Агенција решењем може 
дозволити да се возилима највеће дозвољене масе до 
3,5 тоне врши снабдевање у временском периоду од 
00,00 до 09,00 часова, крећући се брзином пешака.

Члан 17.
Поједине саобраћајне површине могу се 

одредити као привремена пешачка зона решењем 
Агенције у складу са потребама Града или на основу 
захтева организатора, уз претходну сагласност 
Полицијске управе.

Пешачка зона може бити проглашена 
привременом пешачком зоном само у одређеним 
данима и у одређено време.

У привременој пешачкој зони може се обављати 
угоститељска и трговинска делатност и одржавати 
друге пригодне манифестације.

Захтев из става 1. овог члана мора се доставити 
Агенцији најкасније 15 дана пре дана одређивања 
привремене пешачке зоне.

Уз захтев доставља се сагласност Полицијске 
управе и пројекат саобраћајне сигнализације за 
време трајања пешачке зоне.

Трошкове постављања саобраћајне 
сигнализаицје и обезбеђење за време трајање 
привремене пешачке зоне, сноси Град, односно 
организатор из става 1. овог члана.

Члан 18.
За заузеће површине јавне намене у привременој 

пешачкој зони плаћа се локална комунална такса.

IV. ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ 
ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА РАДИ 
СНАБДЕВАЊА И РЕДОВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ОДРЖАВАЊА

Члан 19.
Снабдевање робом на подручју Града може се 

вршити искључиво теретним моторним возилима.

Члан 20.
Заустављање и паркирање теретних моторних 

возила ради снабдевања допуштено je на местима 
које одређује Агенција решењем.

Теретна возила чија носивост није већа од 5.000 
кг. могу се заустављати у зонама са ограниченим 
кретањем моторних возила ради снабдевања у 
времену од 9,00 до 11,00 и од 17,00 до 7 сати и 30 
минута наредног дана.

Возилима из става 2. овог члана допуштено 
je снабдевање у зонама са ограниченим кретањем 
моторних возила, недељом и државним празником 
од 00 до 24 сата.

Члан 21.
Теретним моторним возилима чија носивост 

прелази 5.000 кг. није дозвољено заустављање ради 
снабдевања на подручју Града.

Изузетно, на основу решења Агенције које уз 
наплату градске административне таксе и налепнице 
издаје иста, возила из претходног става овог члана 
могу се кретати и заустављати на подручју Града 
ради снабдевања, прописаном трасом кретања у 
времену од 09,00 до 11,00 и од 17,00 до 05,00 сати 
наредног дана.

Члан 22.
Изван подручја зона са ограниченим кретањем 

моторних возила, допуштено je снабдевање 
теретним моторним возилама, у времену од 9,00 до 
14,00 сати и од 18,00 сати до 7 сати и 30 минута 
наредног дана, a недељом и државним празником 
од 00,00 до 24,00 сата.

Члан 23.
За заустављање и паркирање теретних моторних 

возила ради снабдевања подноси се захтев Агенцији 
уз плаћање градске административне таксе.

Ha основу захтева, Агенција издаје решење 
које се мора налазиту у возилу за време снабдевања 
и налепницу која се лепи у горњи десни угао са 
унутрашње стране предњег ветробранског стакла.

Решење из става 2. овог члана важи надјуже до 
краја календарске године у којој je издато.

Допуштено време паркирања теретног моторног 
возила ради снабдевања je до 15 минута.

Члан 24.
Заустављање и паркирање теретних моторних 

возила ради снабдевања мора се вршити искључиво 
са коловоза, при чему заустављање мора бити у 
складу са прописима о безбедности саобраћаја на 
путевима.

Ha пешачкој стази,односно тротоару, дозвољено 
je одлагати робу, предмете и ствари искључиво ради 
снабдевања у времену одређеном за снабдевање.

Приликом одлагања робе, предмета и ствари 
на пешачкој стази, односно тротоару мора бити 
обзебеђена ширина слободног пролаза за пешаке.

Члан 25.
Редовно комунално одржавање (одношење 

смећа, прање улица, јавне расвете, чишћење и 
одношење снега и друго), дозвољено je у времену 
од 00,00 до 24,00 сата.

Комунална возила морају имати путни налог, 
радни налог и видно истакнуту ознаку предузећа.

Редовно комунално одржавање може се вршити 
са коловоза и тротоара, под условом да носивост 
возила не прелази 5.000 кг. и уз обезбеђење 
слободног пролаза за пешаке.

Возило из става 2. овог члана, која редовно 
комунално одржавање обављају са коловоза, 
морају бити заустављена у складу са прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима.

 
V. ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА

Члан 26.
План техничког регулисања саобраћаја за 

подручје Града доноси Агенција у сарадњи са 
управљачем пута и објављује се у „Службеном 
листу града Панчева”.

Техничко регулисање саобраћаја и одређивање 
привремених и трајних режима саобраћаја врши 
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Агенција, у складу са законом.
Под техничким регулисањем саобраћаја у 

ужем смислу подразумева се одређивање места 
постављања саобраћајне сигнализације на јавним 
саобраћајним површинама на основу саобраћајног 
пројекта.

Средства за реализацију трајних режима 
саобраћаја обезбеђују се из буџета Града и из 
средстава од наплаћених новчаних казни за учињене 
прекршаје на подручју Града на основу Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима.

Члан 27.
Када су у питању ванредни догађаји као што су 

поплаве, пожари и други ванредни догађаји којима 
се непосредно угрожава безбедност саобраћаја, 
Градско веће града Панчева на предлог Агенције 
одобрава начин привременог режима саобраћаја.

О увођењу привременог режима саобраћаја из 
става 1. овог члана, Агенција je дужна да обавести 
Полицијску управу.

Члан 28.
Привремени режим саобраћаја због извођења 

радова на изградњи, реконструкцији, одржавању 
и заштити саобраћајних површина, грађевинских 
објеката и инсталација, као и радови на раскопавању 
саобраћајних повришина морају бити временски 
планирани, одређује Агенција решењем уз плаћање 
градске административне таксе.

Инвеститор и извођач радова дужни су да 
Агенцији уз захтев за одређивање привременог 
режима саобраћаја за време трајања радова 
поднесу и пројекат временског планирања радова 
са вероватноћом реализације од најмање 80%.

Ha основу решења Агенције инвеститор, 
односно извођач радова дужан je да изради 
саобраћајни пројекат на који Агенција решењем 
даје сагласност.

При увођењу привременог режима саобраћаја, 
саобраћајну сигнализацију постави према 
саобраћајном пројекту.

Агенција може привремено забранити саобраћај 
ако се радови не могу извести без обуставе 
саобраћаја или ако се саобраћај без тога не може 
безбедно одвијати.

При заузимању саобраћајних површина (које 
захтевају забрану кретања возила, пешака као и 
паркирање возила, a на основу елабората израђеног 
no предходној сагласности управљача пута и 
прибављању решења о затварању саобраћаја од 
стране Агенције), плаћа се локална комунална такса 
дневно no квадратном метру дела површине заузете 
извођењем радова.

Члан 29.
Саобраћајни знакови постављају се и одржавају 

тако да их учесници у саобраћају могу на време 
и лако уочити и дању и ноћу и правовремено 
поступити у складу са њиховим заначењем.

Саобраћајни знакови морају се уклонити, 
допунити или заменити ако њихово значење не 
одговара промењеним условима саобраћаја или 
захтевима безбедности саобраћаја и ако су исти 
оштећени, упрљани или уништени.

Управљач пута je дужен да води евиденцију о 

саобраћајној сигнализацији.

Члан 30.
У зони смиреног саобраћаја Агенција решењем 

налаже управљачу пута предузимање одговарајућих 
мера ради смирења саобраћаја на територији града 
Панчева.

Средства за реализацију мера за смирење 
саобраћаја, обезбеђују се из буџета Града и из 
средстава од наплаћених новчаних казни за учињене 
прекршаје на подручју Града на основу Закона.

VI.   ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИРА-
ЛИШТА

Члан 31.
Јавна паркиралишта могу да буду: стална, 

привремена и повремена.
Стална паркиралишта су јавне гараже посебно 

изграђене површине јавне намене за паркирање 
возила и јавне саобраћајне површине које су посебно 
одређене и обележене за паркирање возила.

Привремена паркиралишта су привремено 
уређене површине јавне намене, односно 
грађевинско земљиште, које су до привођења 
намени утврђене урбанистичким планом, посебно 
одређене и обележене за паркирање возила.

Повремена паркиралишта су површине 
јавне намене, односно грађевинско земљиште у 
непосредној близини објекта у којима се одржавају 
спортске, културне, уметничке, сајамске и друге 
приредбе и скупови, за време њиховог трајања, које 
су посебно одређене и обележене за паркирање 
возила.

Члан 32.
Изузетно, део јавних паркиралишта може се 

привремено користити за друге намене ( за потребе 
ауто школа, забавних и спортских манифестација, 
ради изградње објеката и сл.), на основу решења 
Агенције уз плаћање локалне комуналне таксе.

Раскопавање посебних паркиралишта ради 
извођења грађевинских радова, полагања подземне 
инфраструктуре и сл., врши се на основу сагласности 
предузећа, уз плаћање локалне комуналне таксе.

Инвеститор односно извођач радова je дужан 
да након завршетка радова из става 2. овог члана 
,место извођења радова доведе у првобитно стање.

Члан 33.
Јавна паркиралишта могу се користити, зависно 

од врсте возила за паркирање:
1. путничких возила,
2. аутобуса,
3. теретних возила,
4. мотоцикала,   мопеда,   лаких   трицикала,   

тешких   трицикала,   лаких четвороцикала, тешких 
четвороцикала,

5. прикључних возила и
6. бицикала

Члан 34.
Јавна паркиралишта, с обзиром да ли се врши 

наплата за коришћење истих, могу да буду: општа 
и посебна.

Општа паркиралишта су паркиралишта за чије 
коришћење се не плаћа локална комунална такса.

Посебна паркиралишта су паркиралишта за 
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чије коришћење се плаћа локална комунална такса и 
паркиралишта на којима се може вршити контрола 
изласка и уласка возила постављанем рампе и 
изградњом или постављањем објеката за наплату, 
као и видео надзор.

Члан 35.
Врсту јавног паркиралишта, паркинг зоне и 

дозвољено време паркирања одређују решењем 
Агенција на основу Плана техничког регулисања 
саобраћаја, и на предлог Предузећа

Јавна паркиралишта обележавају се 
саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима 
о безбедности саобраћаја.

Члан 36.
Обележена места за паркирање возила особа 

са инвалидитетом, користе искључиво особе са 
инвалидитетом и исте не плаћају локалну комуналну 
таксу.

Члан 37.
Послове управљања, коришћења и одржавања 

и обележавања општих јавних паркиралишта на 
територији Града врши управљач пута, a посебних 
паркиралишта предузеће.

Предузеће и управљач пута су дужни да редовно 
чисте, одржавају, уређују, опремају и обележавају 
најмање два пута годишње посебна, односно општа 
јавна паркиралишта.

Предузеће и управљач пута не одговарају за 
настала оштећења на возилу од стране трећих лица, 
за крађу возила и предмета из возила паркираног на 
јавном паркиралишту.

VII.   ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НАПЛА-
ТЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИ-
ШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 38.
Посебна паркиралишта морају имати на видном 

месту истакнуто обавештење које садржи: паркинг 
зону, радно време, максимално дозвољено време 
паркирања у континуитету и ознаку возила којем je 
паркирање дозвољено.

Предузеће на посебним паркиралиштима врши 
контролу и наплату паркирања.

Члан 39.
Посебна паркиралишта деле се у три зоне.
Прва зона je најближа центру града, a друга 

и трећа зона концентрично се шире према 
периферији.

Ознаке посебних паркиралишта за прву зону су 
црвене, за другу жуте, a за трећу зелене боје.

 За време трајања наплате паркирања, 
коришћење паркиралишта ограничава се на 2 сата 
у првој, 4 сата у другој и неограничено у трећој 
зони.

Зоне из става 1. овог члана утврђује Агенција у 
складу са овом одлуком.

Члан 40.
За коришћење посебног паркиралишта корис-

ник je дужан да плати локалну комуналну таксу у 
свим зонама у току времена наплате, које одреди 
Градско веће града Панчева на предлог Предузећа.

Члан 41.
Корисник посебног паркиралишта може услугу 

паркирања платити путем : паркинг карте,СМС-ом 
или неким другим електронским обликом.

Паркин карта je исправа коју корисник 
паркиралишта ставља са унутрашње стране предњег 
ветробранског стакла возила и истом доказује да 
je платио локалну комуналну таксу према зони 
паркирања и да се на паркиралишту задржава у 
оквиру дозвољеног времена.

Члан 42.
Изглед паркинг карте одређује Предузеће, a на 

паркинг карти налазе се ознаке Града и Предузећа, 
паркинг зоне, серијски број и друге ознаке којима 
се одређују датум и време почетка коришења 
паркинга.

Паркинг карте прве зоне су црвене боје и за 
коришћење паркиралишта важе један односно два 
сата. 

За коришћење паркиралишта у другој зони 
постоје четири врсте паркинг карте које су жуте 
боје и важе :један,два,три и четири сата.

За коришћење паркиралишта у трећој зони 
паркинг карте су зелене боје и има их три врсте које 
важе:један сат,два сата и трећа важи неограничено 
у току дана-дневна карта.

Предузеће je дужно да продају карата организује 
на доступан начин.

Члан 43.
Правилно коришћење паркиралишта (истицање 

паркинг карте и време задржавања), контролишу 
овлашћена лица Предузећа (у даљем тексту: 
контролори).

Контролори користе одговарајућу техничку 
опрему која омогућава евидентирање места, време 
паркирања, регистарске ознаке возила и исписивање 
налога за плаћање дневне паркинг карте, у складу 
са овом одлуком.

За време обављања послова на контроли 
паркиралишта контролори имају статус службеног 
лица.

Возачи, односно корисници возила су дужни да 
контролору омогуће несметано вршење посла.

Члан 44.
За корисника паркиралишта који:
1. не истакне паркинг карту са унутрашње 

стране предњег ветробранског стакла возила;
2. не користи паркинг карту која одговара зони 

паркирања;
3. не поштује дозвољено време паркирања; 

       4. у паркинг карту унесе нетачне податке о 
времену коришћења паркирања или на други начин 
доведе у заблуду контролора;

5. не плати коришћење паркиралишта на 
једна од понуђених начина у складу са Одлуком 
о локалним комуналним таксама, сматра ће се да 
исти користи паркиралиште под условима који важе 
за паркирање у дневном трајању и истом се издаје 
налог за плаћање дневне карте.

Корисник на основу издатог налога за плаћање 
дневне карте стиче право да до краја времена 
наплате за конкретни дан, паркира возило на свим 
зонама на територији града.

Члан 45.
Корисник паркиралишта који подлеже плаћању 

дневне карте,сматра се власник возила који je 
евидентиран у одогварајућим евиденцијама МУП-а, 
према регистарским ознакама возила.
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Члан 46.
Налог за плаћање дневне карте издаје контролор 

и на одговарајући начин га причвршћује за возило, 
чиме се сматра да je налог уручен.

Корисник паркиралишта, односно власник 
возила дужан je да поступи no примљеном налогу 
и плати дневну карту у року од 8 дана ,на начин 
назначен на налогу a у складу са Одлуком о 
локалним комуналним таксама.

Ako корисник паркиралишта односно власник 
возила не плати дневну карту, Предузеће ће 
припремити захтев за покретање прекршајног 
поступка и са комплетном документацијом доставити 
Секретаријату за пореску администрацију Градске 
управе града Панчева, ради даљег поступања у циљу 
покретања прекршајног поступка код надлежног 
Суда.

Члан 47.
Ha јавним паркиралиштима забрањено je:
1. паркирање возила супротно саобраћајном 

знаку, хоризонталној и вертикалној саобраћајној 
сигнализацији и ознакама паркинг места;

2. паркирање на паркинг месту намењено 
паркирању возила другог корисника;

3. ометање коришћења паркиралишта 
обављањем било какве делатности на њему 
(вршењем услуге превоза лица и ствари или 
других услуга са или из возила, паркираног или 
заустављеног на јавним паркиралиштима);

4. паркирање нерегистрованих возила- 
паркирање возила без важећих регистарских 
таблица;

5. остављање или паркирање неисправних или 
хаварисаних возила;

6. паркирање прикључних возила без 
сопственог погона, пловних објеката као и 
остављање других ствари и предмета;

7. постављање ограда или других запрека;
8. прање и поправка возила и друге радње 

које доводе до прљања или оштећења јавних 
паркиралишта;

9. обављање сваке друге радње која je у 
супротности са одредбама ове одлуке. Дозвољена 
je продаја сезонских пољопривредних производа 
из возила на јавним паркиралиштима, искључиво 
регистрованим пољоприведним газдинствима, осим 
продаје на посебним јавним паркиралиштима.

Члан 48.
За време државних празника и недељом, или у 

случају када посебно паркиралиште није обележено 
одговарајућом вертикалном саобраћајном 
сигнализацијом, или на истом није видљива 
хоризонталана саобраћајна сигнализација, неће се 
вршити наплата локалне комуналне таксе.

VIII. ПОВЛАШЋЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ КОРИ-
СНИКА ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 49.
Повлашћене категорије корисника посебних 

паркиралишта које не плаћају локалну комуналну 
таксу за паркирање возила, одређене су Одлуком о 
локалним комуналним такасама.

Члан 50.
Место резервисано за паркирање особа са 

инвалидитетом , обележава се хоризонталном 
сигнализацијом у складу са прописима, са симболом 
који означава место за паркирање резервисано за 
особе са инвалидитетом.

Место из става 1. овог члана мора бити 
обележено вертикалним саобраћајним знаком који 
означава паркиралиште и допунском таблом која 

означава место за паркирање резервисано за особе 
са инвалидитетом.

Члан 51.
Возило паркирано на месту резервисаном за 

паркирање особа са инвалидитетом, којим управља 
или се у њему превози особа са инвалидитетом, 
мора бити обележено паркинг картом за особе са 
инвалидитетом, која се ставља или привремено 
лепи у доњи десни угао предњег ветробранског 
стакла возила.

Особа која поседује важећа документа и 
доказе о инвалидитету издатих од надлежних 
органа других локалних самоуправа на територији 
Републике Србије или од надлежних органа других 
држава, имају право да возила којим управљају или 
се њима превозе, бесплатно паркирају на посебно 
обележеним местима за паркирање возила особа са 
инвалидитетом на подручју Града.

Издавање паркинг карте особе са инвалидитетом 
издаје Агенција на основу Правилника о начину 
издавања.

Члан 52.
Ha 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.

Решење о испуњености услова за лица из става 
1. овог члана издаје Агенција на основу захтева 
за одобрење бесплатног паркирања за труднице 
( у даљем тексту: захтев). Уз захтев доставља се 
медицинска и друга документација (трудничка 
књижица, саобраћајна дозвола,  личне  карте  
будућих  родитеља  или  чланова заједничког 
домаћинства). Уколико адресе или презимена нису 
иста, мајка je искључиви корисник права из става 1 
.овог члана.

Право из става 1. овог члана ограничено je на 
једно возило no домаћинству.

Члан 53.
Решење о испуњености услова се издаје 

на период од девет месеци, рачунајући од дана 
назначеног у захтеву и мора се налазити у возилу.

Уз решење из претходног става овог члана 
Агенција издаје посебну налепницу-знак за 
означавање возила труднице са бројем регистрарске 
ознаке возила носиоца права и роком важења. 
Налепница мора бити истакнута у предњем десном 
углу ветробранског стакла возила.

Члан 54.
Налепница која се поставља у предњи десни 

угао ветробранског стакла, je беле боје, димензија 
12,4 х 8,4 цм, са заштитним елементима и 
непровидна, уоквирена плавом бојом са грбом града 
у стандардним бојама и текстом „ГРАД ПАНЧЕВО” 
испод којег je текст „Агенција за саобраћај” у врху 
налепнице.

Испод текста става 1. овог члана je симбол 
труднице - рода у лету са завежљајем у коме се 
налази беба, испод ког je текст „Бесплатан паркинг”, 
испод ког je уоквирен текст „важи до” испод кога je 
текст „за возило”.

Текст и симбол труднице су плаве боје.

Члан 55.
Издавање повлашћене, преплатне, комбиноване 

и сезонске паркинг карте je регулисано Одлуком 
о локалним комуналним таксама, које одређује 
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Градско веће града Панчева, на предлог Предузећа.
Ha картама из става 1. овог члана су ознаке 

града и предузећа, паркинг зоне, серијски број и 
друге потребне ознаке.

Карте из предходног става овог члана могу се 
издавати у електронском облику,а њихов изглед 
одређује Предузеће.

Боја карти из става 1. овог члана одговара боји 
зоне и може се користити само у одговарајућој 
зони.

Паркинг карте корисник може користити 
искључиво за возило и зону за коју je издата, без 
обезбеђења места за паркирање, које Предузеће 
усклађује са одлуком.

Члан 56.
У првој недељи сваке школске године, Агенција 

у зонама основних школа посебним решењем 
одређује резервисана паркинг места за возила 
којима се довозе ђаци који полазе у први разред 
основне школе.

IX. УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА

Члан 57.
Када инспектор затекне возило заустављено или 

паркирано супротно одредбама ове одлуке,тј. возило 
које омета друге учеснике у саобраћају и представља 
сметњу за безбедно одвијање саобраћаја, усмено 
налаже власнику, односно кориснику возила који 
je присутан, да одмах уклони возило, под претњом 
принудног извршења.

Ako власник,односно корисник возила не 
постпупи пo усменом налогу инспектора, инспектор 
ће сачинити записник за учињени прекршај, уз 
могућност одложеног плаћања новчане казне, 
уколико новчану казну власник,односно корисник 
возила не плати на лицу места.

 Ako власник,односно корисник возила није 
присутан на месту извршења прекршаја, инспектор 
ће донети без саслушања странке решење у писаној 
форми којим се налаже уклањање возила у року 
који не може бити краћи од три минута.

Примерак решења о уклањању возила поставља 
се на видно место на возилу уз назначење, дана, 
часа и минута када je постављено и тиме се сматра 
да je достава извршена. Накнадно уклањање или 
уништење решења не утиче на ваљаност његовог 
достављања.

Када инспектор путем видео надзора или видео 
записа утврди да je возило паркирано супротно 
одредбама ове одлуке, донеће решење у којим ће 
наложити Предузећу да уклони возило.

Решење из предходног става овог члана којим се 
налаже уклањање возила, доставља се електронским 
путем Предузећу, које поставља обавештење о 
донетом решењу на видно место возила, којим се 
власник, односно корисник возила обавештава да 
ће возило бити уклоњено.

Члан 58.
Уколико власник, односно корисник возила 

дође на место извршења прекршаја пре почетка 
уклањања возила, неће се извршити уклањање 
возила, ако пристане да га сам уклони.

У случају из претходног става овог члана, 
инспектор ће наплатити само новчану казну за 
учињени прекршај на месту извршења прекршаја.

Приликом наплате новчане казне из претходног 
става овог члана, инспектор о наплаћеној новчаној 
казни издаје потврду.

У потврди се означава који je прекршај учињен, 

колико je новчана казна изречена и наплаћена.
Ако учинилац прекршаја не плати новчану 

казну на месту извршења прекршаја, инспектор ће 
о томе сачинити записник и учиниоцу прекршаја 
оставити рок од 8(осам) дана да плати исту.

Уколико учинилац прекршаја не плати новчану 
казну у остављеном року из предходног става овог 
члана, испектор ће поднети захтев за покретање 
прекршајног поступка Прекршајном суду.

Члан 59.
Ако власник, односно корисник возила не 

уклони возило у року наложеним решењем о 
уклањању возила, инспектор ће донети закључак 
о дозволи извршења решења, којим се утврђује 
када je решење постало извршно и којим се налаже 
Предузећу да без одлагања изврши уклањање 
паркираног возила супротно овој одлуци и премести 
га на одговарајући простор за смештај и чување 
возила.

Непрописно паркирано возило инспектор 
фотографише у моменту:

- када je решење о уклањању возила 
постављено на возило;

- када je започето уклањање возила.
Ha фотографији мора јасно бити видљив датум 

и време фотографисања. Фотографија се чува 
у     електронској  форми најмање 30 дана од дана 
фотографисања непрописно паркираног возила.

Трошкове укалања, чувања,возила сноси 
власник,односно корисник возила.

Члан 60.
Пре почетка уклањања возила овлашћено лице 

Предузећа дужно je да сачини записник којим се 
утврђује да ли је и како оштећено возило које се 
уклања.

Предузеће je одговорно за све настале штете 
од започињања уклањања возила до преузимања 
возила од стране власника, односно корисника 
возила.

Члан 61.
Поступак покушаја уклањања возила сматра 

се започетим у тренутку предузимања неопходних 
радњи од стране Предузећа у циљу уклањања возила, 
при чему су стабилизатори возила у контакту са 
тврдом подлогом.

Поступак покушаја уклањања возила завршава 
се када се возило које се уклања налази на 
платформи специјалног возила, на коме су увучени 
стабилизатори и које je спремно за одвожење на 
простор за смештај и чување.

Трошкове покушаја уклањања возила, власник 
односно корисник возила плаћа на лицу места 
Предузећу.

Члан 62.
Предузеће je дужно да уклањање возила врши 

савесно, стручно и благовремено и да о томе води 
евиденцију.

Предузеће je дужно да уклоњено возило чува на 
одговарајућем простору за смештај и чување возила 
до предаје возила власнику, односно кориснику. 
Приликом преузимања уклоњеног возила од стране 
власника, односно корисника, Предузеће издаје 
рачун о трошковима уклањања смештај a и чувања 
возила.

Власник, односно корисник возила дужан 
je да приликом преузимања возила достави 
доказ Предузећу да je извршио уплату трошкова 
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уклањања смештаја и чувања возила, као и доказ 
да je новчану казну за учињени прекршај платио на 
један од начина предвиђен овом Одлуком.

Предузеће je дужно да организује чување 
уклоњених возила; свакодневно, у трајању од 24 
сата.

Трошкови чувања возила настају уколико 
власник, односно корисник возила које je пренето 
на простор за смештај и чување возила, исто не 
преузме у року од 24 сата, од момента уклањања.

Члан 63.
Инспектор ће на одбачено возило ставити 

решење о уклањању возила.
Власник, односно корисник одбаченог возила 

дужан je да у року који одреди инспектор, исто 
уклони.

Рок из предходног става овог члана не може 
бити краћи од 8(осам)дана.

Уколико се одбачено возило не уклони у року 
из става 2. овог члана, инспектор ће издати писмени 
налог Предузећу да исто уклони на одговарајући 
простор за смештај и чување возила, уз обавезно 
истицање јавног саоштења на огласној табли зграде 
Градске управе града Панчева.

Све трошкове уклањања и чувања одбаченог 
возила сноси власник, односно корисник возила.

Члан 64.
Против решења о уклањању возила, може се 

изјавити жалба Градском већу Града Панчева у року 
од 15 дана од дана доставе решења.

Жалба се подноси путем Секретаријата 
за инспекцијске послове Градске управе града 
Панчева.

Жалба изјављена против решења из става 1. 
овог члана одлуке не одлаже извршење решења.

X. ЈАВНА РАСВЕТА И ЗЕЛЕНИЛО 

Члан 65.
Светиљке јавне расвете не смеју изазивати 

бљештање због безбедности учесника у саобраћају.
Између стубова јавне расвете, забрањено je 

постављање рекламног платна и сличних реклама, 
осим за манифестације од интереса за град 
Панчево.

Јавна расвета, светлеће рекламе или натписи 
који се налазе поред саобраћајница, без обзира 
на њихову удаљеност, не смеју изазивати 
бљештање нити бити постављени тако да смањују 
прегледност.

Саобраћајни знак у близини светиљке мора 
бити постављен тако да буде квалитетно осветљен.

Члан 66.
Ограде, крошње стабала и други биљни засади, 

као и рекламе, не смеју заклањати расветна тела јавне 
расвете, саобраћајне знакове и светлосне сигнале 
на семафорским уређајима, нити смеју улазити у 
слободне профиле јавних саобраћајних површина, 
смањивати или онемогућавати прегледност на 
укрштањима саобраћајница.

Уколико инспектор у вршењу инспекцијског 
надзора уочи неправилности предвиђене ставом 

1. овог члана, наложиће предузимање мера ради 
отклањања уочених неправилности.

XI. ПОСЕБНА ОВЛАШЋЕЊА АГЕНЦИЈЕ

Члан 67.
Агенција у складу са својим овлашћењима 

из Закона, предузима мере ради спречавања 
угрожавања безбедности учесника у саобраћају, 
омогућавања одвијања саобраћаја и утврђивања 
параметара саобраћајног тока.

Агенција je овлашћена да врши снимање 
учесника у саобраћају ради документовања и 
доказивања прекршаја, понашања учесника у 
саобраћају, праћења безбедности и проточности у 
саобраћају и утврђивања параметара саобраћајног 
тока.

Агенција je овлашћена да на основу докуметације 
добијене снимањем учесника у саобраћају, достави 
пријаву за учињени прекршај надлежној инспекцији 
у циљу покретања прекршајног поступка.

XII. НАДЗОР 

Члан 68.
Надзор над применом одредаба ове одлуке 

врши Агенција у складу са својим овлашћењима.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба 

ове одлуке врши Секретаријат за инспекцијске 
послове Градске управе града Панчева путем 
инспектора.

Надзор над одржавањем комуналног реда 
прописаним овом одлуком врши Комунална 
полиција.

Члан 69.
Комунална полиција у обављању послова 

сарађује са Агенцијом и инспектором што обухвата 
нарочито међусобно обавештавање, размену 
информација, пружање непосредне помоћи и 
предузимању заједничких мера и активности.

Комунална полиција у оквиру послова из своје 
надлежности сарађује са Предузећем, пружа помоћ 
контролорима у вршењу контроле паркирања.

Члан 70.
Комунална полиција врши надзор над 

применама одредаба ове одлуке које се односе на:
1. област локалних путева и улица;
2. саобраћајне ознаке и сигнализацију;
3. паркирања;
4. превоза путника у градском и приградском 

саобраћају;
5. ауто-такси превоз;
6. одржавање   површине јавне намене на 

којима je забрањено заустављање и паркирање 
возила.

Када комунални полицајац установи повреду 
одредаба ове одлуке, овлашћен je да у складу са 
Законом о комуналној полицији:

- изриче и наплати новчану казну на месту 
извршења прекршаја;

- поднесе пријаву надлежном органу за 
учињено кривично дело;

- поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка;

- обавести други надлежни орган да предузме 
мере из своје надлежности.

Члан 71.
Привредно друштво, друго правно лице, 

предузетник или физичко лице чији објекти 
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или средства или особље, односно рад подлежу 
надзору дужани су да инспектору, комуналном 
полицајцу и Агенцији омогуће неометано вршење 
послова и да без одлагања омогуће увид у захтевану 
документацију и податке, односно исту доставе у 
одређеном року, као и да омогуће несметан приступ 
објектима, средствима или особљу и изјасне се о 
чињеницама, које су од значаја за вршење надзора.

Лица из става 1. овог члана, дужна су да поступе 
пo налогу инспектора, комуналног полицајца и 
Агенције.

Члан 72.
Инспектор и комунални полицајац ради 

остваривања прегледа, имају право да на 
саобраћајним површинама на подручју Града 
зауставе сва возила, осим возила:Органа МУП-а, 
Војске Републике Србије, хитне помоћи.

Заустављање возила из предходног става овог 
члана врши се истицањем саобраћајног знака под 
називом: „Забрањен саобраћај свим возила у оба 
смера” на коме je уписано „СТОП”.

 

XV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 73.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

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

- ако поступи супротно одредбама члана 3.
- ако поступи супротно одредбама члана 4.
- ако поступи супротно одредбама члана 5.
- ако поступи супротно одредбама члана 7.
- ако поступи супротно одредбама члана 

8.став 1.
- ако поступи супротно одредбама члана 10.
- ако поступи супротно одредбама члана 11.
- ако поступи супротно одредбама члана 13.
- ако поступи супротно одредбама члана 14.
- ако поступи супротно одредбама члана 15.
- ако поступи супротно одредбама члана 16.
- ако поступи супротно одредбама члана 19
- ако поступи супротно одредбама члана 20.
- ако поступи супротно одредбама члана 21.
- ако поступи супротно одредбама члана 22.
- ако поступи супротно одредбама члана 23. 

став 2. и став 4.
- ако поступи супротно одредбама члана 24.
- ако поступи супротно одредбама члана 25. 

став 2. и став 3.
- ако поступи супротно одредбама члана 32. 

став 2. и став 3.
- ако поступи супротно одредбама члана 47.
- ако поступи супротно одредбама члана 51. 

став 1. и став 2.
- ако поступи супротно одредбама члана 65.
- ако поступи супротно одредбама члана 66. 

став 1.
- ако поступи супротно одредбама члана 71.
- ако поступи супротно одредбама члана 72.
За прекршај е из става 1. овог члана казниће се 

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
у износу од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.

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

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном у износу од 2.500,00 

динара од 75.000,00 динара.
Члан 74.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 
до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
управљач пута ако поступи супротно члану 6. став 1.

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

 
Члан 75.

Ako поступи супротно члану 9. казниће се за 
прекршај:

- предузетник новчаном казном у износу од 
5.000,00 динара до 250.000,00 динара

- физичко лице новчаном казном у износу од 
2.500,00 динара од 75.000,00 динара

Члан 76.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
управљач пута ако поступи супротно члану 29. став 2.

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

Члан 77.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузеће ако поступи супротно члану 35. став 2.

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

Члан 78.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
управљач пута односно предузеће ако поступе 
супротно члану 37. став 2.

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

Члан 79.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
управљач пута ако поступи супротно члану 50. став 2.

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

Члан 80.
За прекршаје из члана 73. ове одлуке казниће се 

на месту извршења новчаном казном:
- правно лице у износу од 20.000,00 динара,
- физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу у износу од 5.000,00 динара,
- предузетник у износу од 20.000,00 динара.

Члан 81.
За прекршај из члана 75. ове одлуке казниће се 

на месту извршења новчаном казном:
- физичко лице у износу од 5.000,00 динара,
- предузетник у износу од 20.000,00 динара.

Члан 82.
Приликом наплате новчане казне из члана 80. и 

члана 81. ове одлуке, инспектор односно комунални 
полицајац, о наплаћеној новчаној казни издаје 
потврду у којој се означава који je прекршај учињен 
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и колика je новчана казна изречена и наплаћена.
Ако новчана казна не буде наплаћена на месту 

извршења прекршаја, инспектор односно комунални 
полицајац ће о томе сачинити записник у коме 
ће учиниоцу прекршаја оставити рок од осам (8) 
дана да уплати новчану казну и доказ о извршеној 
уплати достави инспектору односно комуналном 
полицајцу.

Уколико учинилац прекршаја не изврши уплату 
новчане казне у остављеном року, инспектор 
односно комунални полицајац ће поднети захтев за 
покретање прекршајног поступка.

XVI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 83.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе: 

Одлука о уређењу саобраћаја на територији града 
Панчева („Сл.лист града Панчева”, бр. 16/11, 27/11 
и 32/12) и Одлука о уређењу мирујућег саобраћаја 
на територији града Панчева („Сл.лист града 
Панчева”,бр. 9/10, 27/11, 5/12 и 38/12).

Члан 84.
Агенција je у обавези да у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу ове одлуке донесе 
Правилник о начину издавања паркинг карте особа 
са инвалидитетом.

Члан 85.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

 

157.

Ha основу члана 5. став 4. и став 5. и члана 
6. став 7. Закона о јавним путевима („Сл. гласник 
PC број 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), члана 32. 
тачка 6. и члана 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник PC” број 129/07) и 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 дана 09.05. 
2013. године, донела je

О Д Л У К У
о изменама Одлуке о критеријумима за 

категоризацију општинских путева и улица, 
њиховој категоризацији и одређивању праваца 

општинских путева у насељима нa
територији града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о критеријумима за категоризацију 

општинских путева и улица, њиховој категоризацији 

и одређивању праваца општинских путева у 
насељима на територији града Панчева („Сл. лист 
града Панчева” број 9/10 и 23/10), члан 8. мења се 
и гласи:

„Општински путеви I реда на територији града 
су:

ОЗНАКА ПУТА ПРАВАЦ ПУТА КРОЗ 
ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА

ОП 1 Панчево-Старчево-Омољица-
Банатски Брестовац-граница 
са К.О. Ковин

ОП 5 Панчево ( Надел-МЗ “Стари 
Тамиш”)-Долово -граница са 
К.О. Ковин

ОП6 Панчево (Скробара)-Качарево
ОП 8 Од раскрснице Јабука-

Скробара-Јабука-Глогоњ-
граница са К.О. Опово

Члан 2.
Члан 10. мења се и гласи:
„Правци општинских путева I реда кроз 

насељена места су: 
1. ОП1:
• у Панчеву почиње од раскрснице улица 

Првомајске и Жарка Зрењанина и затим даље пролази 
улицама Жарка Зрењанина и Спољностарчевачком

• у Старчеву пролази улицама Панчевачки 
пут и Иве Лоле Рибара

• у Омољици пролази улицама Патријарха 
Арсенија Чарнојевића и Краља Петра I 

• у Банатском Брестовцу пролази улицама 
Маршала Тита, Првомајском и делом улице ЈНА до 
границе са општином Ковин.

2. ОП 5:
• у Панчеву полази од укрштања са државним 

путем 1Б реда - број 22, пролази кроз Месну 
заједницу „Стари Тамиш” Улицом Кестена

• у Долову пролази улицама Краља Петра I, 
Жарка Зрењанина и Мраморачки пут.

3. ОП 6:
• у Панчеву полази од раскрснице са 

државним путем II реда, - број 111 (Скробара) 
и у Качареву пролази улицама Маршала Тита, 
Косовском, Фискултурном и Вељка Влаховића до 
Спортско-рекреативног центра.

4. ОП8:
• у Јабуци пролази улицама Маршала Тита и 

Иве Лоле Рибара
• у Глогоњу пролази улицама ЈНА и 

Ослобођења”.

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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158.

Ha основу Закона о платама у државним 
органима и јавним службама (“Службени гласник 
Републике Србије” број 34/2001,92/2011 и 
10/2013), Уредбе о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата именованих и постављених лица 
и запослених у државним органима - пречишћен 
текст („Сл. гласник Републике Србије” број 44/2008 
и 2/2012), Уредбе о накнади трошкова и отпремнини 
државних службеника и намештеника - пречишћен 
текст (“Службени гласник Републике Србије” 
бр.98/2007), Посебног колективног уговора за 
државне органе („Сл. гласник Републике Србије” 
број 23/1998 и 11/2009) и Споразума о продужењу 
рока важења Посебног колективног уговора о 
изменама и допунама Посебног колективног уговра 
за државне органе („Сл. гласник Републике Србије” 
број 15/2012) и члана 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 дана 09. маја 2013. године, до-
нела je

О Д Л У К У
о изменама одлуке о платама, накнадама и 

другим примањима изабраних и постављених 
лица и запослених у органима града Панчева 

и накнадама одборника Скупштине града 
Панчева

Члан 1.
У Одлуци о платама, накнадама и другим 

примањима изабраних и постављених лица и 
запослених у органима града Панчева и накнадама 
одборника Скупштине града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” бр.2/2012 и 5/2012-исправка) у 
члану 6, у алинеји 3. речи: „секретара Градског већа 
и” и у алинеји 4. зарез и речи: „заменика секретара 
Градског већа” бришу се.

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

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

159.

Ha основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
члана 6. тачка 10. Закона о финансирању локалне 
самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/06, 
47/11 и 93/12 ), члана 19.став 1. тачка 3. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» бр.. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 26. став 
1. тачка 2. Закона о јавној својини (“Сл.гласник 
PC” бр. 72/11), члана 567. Закона о облигационим 
односима (“Сллист СФРЈ” број 29/78, 39/85, 45/89 

- Одлука УСЈ и 57/89, “Сллист СРЈ” број 31/93 и 
“Сллист СЦГ” бр. 01/03-уставна повеља) и члана 
39. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» бр.08/08, 04/09 и 05/12), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 09.05.2013.године 
донела je

О Д Л У К У
о изменама и допунама одлуке о привременом 
уступању неизграђеног јавног грађевинског 

земљишта за привремено постављање 
монтажних гаража

Члан 1.
У Одлуци о привременом уступању неизграђеног 

јавног грађевинског земљишта за привремено 
постављање монтажних гаража (“Службени лист 
општине Панчево” број 02/05, 19/05-др. одлука, 
27/05 -др. одлука, 29/06, 14/07, 19/07 и “Службени 
лист града Панчева” број 16/08,26/09 и 25/10), у 
члану 20. став 1. после тачке 2. додаје се тачка 3. 
која гласи:

“ 3. Закупцима, који су редовно измиривали 
обавезу плаћања закупнине, a који су поднели захтев 
за продужење уговора о закупу, закљученог на 
одређено време, најраније три месеца, a најкасније 
месец дана пре истека уговора о закупу, може се 
продужити трајање уговора, за период од наредних 
5 (пет) година.”

Члан 2.
У члану 22. после става 6. додаје се став 7. који 

гласи:
“Закупци којима je продужено трајање уговора 

о закупу, подносе захтев за продужење одобрења за 
постављање гараже за период на који je продужен 
уговор.”

Члан 3.
У члану 24. став 3. брише се. Досадашњи став 

4. постаје став 3.

Члан 4.
Члан 32. мења се и гласи:
“Лица која користе део јавне површине за 

постављање гараже на основу фактура које им 
испоставља ЈП “Дирекција” Панчево, закључују 
уговор о закупу дела јавне површине за постављање 
монтажних гаража у складу са Планом за 
постављања монтажних гаража.

Корисници јавних површина из претходоног 
става, дужни су да захтев за закључење уговора 
доставе најкасније у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке, уз обавезу да приложе доказ о 
уплати свих доспелих месечних закупнина, као и 
доказ о уплати једнократног износа предвиђеног 
чланом 36.ст.2.”

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном лисгу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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160.
 
Ha основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник PC” 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  09.05. 2013.године, донела je

О Д Л У К У
о измени Одлуке о начину финансирања 

пројекта - Снабдевање водом северних села 
града Панчева, деоница Панчево - Скробара - 

Качарево, чији je инвеститор град Панчево

Члан 1.

У Одлуци о начину финансирања пројекта - 
Снабдевање водом северних села града Панчева, 
деоница Панчево - Скробара - Качарево, чији je 
инвеститор град Панчево („Службени лист града 
Панчева” број 7/11 и 3/13-исправка) у члану 2. 
алинеја 4. мења се и гласи:

„- Средства обезбеђена из кредита пословних 
банака у износу од 32.057.524,60 динара отплаћују 
се од стране Републике Србије и града Панчева у 
односу 50%: 50%. Рочност кредита je 5 година са 
једном годином периода почека и каматном стопом 
која je једнака референтној каматној стопи Народне 
банке Србије увећаној за 2,5%. Преостали износ 
средстава из кредита пословних банака у износу 
од 33.623.915,40 динара отплаћују се од стране 
Републике Србије и града Панчева у односу 50%: 
50%. Рочност кредита je 5 година са једном годином 
периода почека и каматном стопом која je једнака 
референтној каматној стопи Народне банке Србије 
увећаној за 3,5%.”

Члан 2.

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р. 
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Ha основу чланова 175. и 178.3акона о 
енергетици (“Сл. гласник PC”, број 57/11, 80/11-
испр., 93/12 и 124/12), чланова 5., 13. и 28. Закона 
о комуналним делатностима (“Сл. гласник PC”, 
бр. 88/11), члана 18. и 20. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл. гласник PC”, бр. 129/07), 
члана 42. Закона о облигационим односима (“Сл. 
лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - Одлука УСЈ и 
57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ”, 
бр. 1/2003 - уставна повеља) и члана 39. и 99. став 1. 
Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, 
бр. 8/08 , 4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева 
на седници одржаној дана 09. маја 2013. године, 
донела je 

О Д Л У К У
о измени Олуке о условима и начину 

снабдевања топлотном енергијом купаца нa 
подручју града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину снабдевања 

топлотном енергијом купаца на подручју града 
Панчева (“Службени лист града Панчева”,број 
15/10 и 21/10) члан 68. мења се и гласи:

“Члан 68.
До уградње мерача за индивидуално мерење 

испоручене топлотне енергије за грејање и санитарну 
топлу воду, Енергетски субјект ће Купцима вршити 
обрачун пружене услуге грејања пo м2 стамбеног, 
односно пословног простора, a за услугу санитарне 
топле воде пo члану домаћинства.

Цене из претходног става, утврдиће Управни 
одбор Енергетског субјекта уз сагласност надлежног 
органа оснивача a у складу са законом. Део цене који 
обухвата трошкове енергената одређује се на основу 
одобрених регулисаних цена у складу са законом и 
најповољнијих тржишних цена и служе као улаз за 
обрачун највише и најниже цене топлотне енергије. 
Део цене који обухвата фиксне трошкове одређује 
се на основу подзаконског акта Владе Републике 
Србије.

Цена из овог члана одређује се на основу 
тарифних група и то:

1. Тарифна група I - Стамбени простор: 
станови у колективним и индивидуалним стамбеним 
објектима 87,98 дин/м2 без ПДВ

2. Тарифна група II - Пословни простор: 
установе из области дечје и социјалне заштите, 
школе, образовне установе и објекти које користи 
омладина, Градска управа, пословно-стамбени 
објекти и радно-пословни објекти   121,28 дин/м2 
без ПДВ

Промена цена услуга из овог члана вршиће 
се на основу поступка промене цена комуналних 
услуга прописаних позитивним прописима.”

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

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

162.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07),чланова 60. став 1. тачка 1. и 66.став 2. 
Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник PC” 
број 119/12), чланова 15. тачка 1. и 54. Одлуке 
о усклађивању Одлуке о задржавању права 
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и обавеза оснивача над Јавним комуналним 
предузећима која су настала поделом Јавног 
комуналног предузећа «Стандард» Панчево 
(«Службени лист града Панчева»број 02/13), 
члана 39. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 08/08, 04/09 и 05/12), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној   
09.05. 2013.године, донела je

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Статут Јавног 

комуналног предузећа «Грејање» Панчево

I
Скупштина града Панчева даје сагласност 

на Статут Јавног комуналног предузећа 
«Грејање» Панчево, који je донео Управни 
одбор Јавног комуналног предузећа «Грејање» 
Панчево на седници одржаној дана 12.04.2013.
године.

II
Саставни део овог решења je Статут Јавног 

комуналног предузећа «Грејање» Панчево.

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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.
 

 
Ha основу члана 65. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник PC” број 
119/12), члана 54. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача 
над јавним комуналним предузећима која су 
настала поделом Јавног комуналног предузећа 
„Стандард” Панчево (“Службени лист града 
Панчева” број 02/13), Управни одбор Јавног 
комуналног предузећа “Грејање” Панчево, на 
седници одржаној 12.04.2013.године, донео је

СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Статутом Јавног комуналног предузећа 

„Грејање” Панчево (у даљем тексту: Предузеће), 

уређују се питања која се односе на
• правни положај предузећа
• заступање и представљање,
• однос предузећа и оснивача
• делатности предузећа
• планирање рада и развоја предузећа и 

извештаје,
• унутрашњу организацију и делатности 

предузећа,
• имовину предузећа и начин 

распоређивања добити,
• органе предузећа,
• пословну тајну,
• статусне промене и промене облика 

предузећа,
• заштиту и унапређење животне 

средине,
• обезбеђење општег интереса,
• општа акта предузећа,
• јавност у раду
• друга питања која су од значаја за 

несметано обављање делатности за коју je 
основано Предузеће.

Права и обавезе Оснивача према Предузећу 
утврђена су Одлуком о оснивању Предузећа и 
овим Статутом.

Члан 2.
Предузеће je настало Одлуком Скупштине 

општине Панчево о подели Јавног комуналног 
предузећа „Стандард” Панчево на четири јавна 
предузећа број 06-27/93-1-01 од 18.03.1993. 
године.

Предузеће je уписано у Судски регистар код 
Привредног суда у Панчеву 1-4797/93 Панчево 
(ознака и број решења Fi.2384/93 од 30.03.1993. 
године).

Решењем Агенције за привредне 
регистре број БД. 46223 од 01.07.2005.године 
регистровано је превођење Предузећа у 
регистар привредних субјеката.

II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРЕДУЗЕЋА 

1. Пословно име и седиште Предузећа

Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом 

Јавно комунално предузеће „Грејање” са 
потпуном одговорношћу Панчево.

Скраћени назив Предузећа гласи: ЈКП 
„Грејање” са п.о. Панчево. Седиште Предузећа 
je у Панчеву, улица ЦараДушана број 7.

Предузеће има матични број 08488754 
и Порески идентификациони број - ПИБ 
101050607 под којима се води у евиденцији код 
надлежних државних органа.

Члан 4.
Пословно име Предузећа се исписује на 

српском језику, ћириличким писмом. О промени 
пословног имена и седишта одлучује Надзорни 
одбор Предузећа, уз сагласност оснивача.

2. Печат, штамбиљ, знак и слава Предузећа

Члан 5.
Предузеће има свој печат округлог облика, 

пречника 30 мм, са текстом исписаним на 
српском језику, ћириличким писмом и садржи 
текст: „Јавно комунално предузеће „Грејање,, 
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Панчево, a у средини се налази грба Града 
Панчева.

Изузетно, печат Предузећа може бити и 20 
mm када служи за оверу здравствених књижица, 
радних књижица и слично.

Члан 6.
Штамбиљ Предузећа je правоугаоног 

облика на коме пише: ЈКП „Грејање” Панчево, 
са празним местом за број, датум пријема и 
прилог.

Члан 7.
Предузеће има свој знак - лого, чији изглед 

утврђује Надзорни одбор Предузећа.
Члан 8.

Начин употребе, чувања и руковања 
печатом и штамбиљем регулише се посебним 
Правилником.

Члан 9.
Предузеће има славу „Огњена Марија” која 

се слави сваког 30. јула у години.

3. Овлашћења и одговорности Предузећа у 
правном промету

Члан 10.
Предузеће има статус правног лица, 

са правима, обавезама и одговорностима 
утврђеним законом.

Предузеће у правном промету са трећим 
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и 
за свој рачун, и одговара за обавезе целокупном 
својом имовином (потпуна одговорност).

Члан 11.
Предузеће je правно лице које обавља 

делатност од општег интереса. Предузеће може 
поред делатности за чије je обављање основано 
да обавља и друге делатности уз сагласност 
оснивача.

Члан 12.
Сектори и службе, као организациони 

делови Предузећа, могу да иступају у правном 
промету у оквиру делатности које обављају 
у име и за рачун Предузећа, само на основу 
пуномоћја добијеног од директора Предузећа.

Члан 13.
Предузеће има право да у правном промету 

закључује уговоре и предузима друге правне 
радње као и да обавља друге послове у оквиру 
своје правне способности.

III ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14.
Предузеће заступа и представља директор.
Директор je овлашћен да потписује акта 

Предузећа и закључује све уговоре и да 
предузима све правне радње, у име и за рачун 
предузећа.

Члан 15.
У случају одсутности директора или његове 

спречености Предузеће заступа и представља 
заменик директор или лице које одреди 
директор Предузећа, уз сагласност Надзорног 
одбора.

Заменик директора, или лице из става 1. 
овог члана, док врши функцију замењивања 
директора, има сва права, дужности и 
одговорности директора Предузећа.

Члан 16.
Директор, као заступник Предузећа, 

може дати другом лицу писмено пуномоћје за 
закључивање одређених врста уговора, као и за 
преузимање других правних радњи.

Директор Предузећа може генералним и 
специјалним пуномоћјем пренети појединачна 
овлашћења за заступање на друге раднике или 
на лица изван Предузећа.

Директор Предузећа je дужан да приликом 
давања пуномоћја одреди његов садржај, обим 
и време трајања пуномоћја.

Генерално пуномоћје за заступање 
Предузећа може се дати само ако je претходно 
на такво пуномоћје дата сагласност Надзорног 
одбора.

IV ОДНОС ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 17.

Однос Предузећа и града Панчева као 
оснивача утврђен je законом и актом о оснивању 
Предузећа.

Члан 18.
У случају поремећаја у пословању 

Предузећа, Скупштина града Панчева (у даљем 
тексту: Скупштина града) предузима мере 
којима ће се обезбедити услови за несметано 
функционисање Предузећа у обављању своје 
делатности.

V ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
Члан 19.

Предузеће je правно лице, чија претежна 
делатност ради обављања делатности од општег 
интереса, уписана у Агенцији за привредне 
регистре je: 

35.30 - снадбевање паром и климатизација.
Предузеће je правно лице које као 

самосталани субјекат, обавља на територији 
насељеног места Панчева делатности од општег 
интереса и то:

- 42.21 - изградња цевовода,
- 43.22 - постављање водоводних, ка-

нализационих, грејних и климатизационих 
система,

- 81.22 - услуге осталог чишћења зграда и 
опреме

- као и друге послове које му повери 
Скупштина града посебним одлукама

Поред делатности из претходног става, 
Предузеће може обављати и друге делатности 
утврђене овим Статутом, које немају карактер 
делатности од општег интереса, у складу са 
Законом и то:

- 71.12- инжењерске делатности и 
техничко саветовање

- 49.41 - друмски превоз терета.
Члан 20.

Предузеће може да промени своју делатност 
(допуни, прошири или смањи) ако се за то 

     Страна    54 -- Број   4                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                      09. мај 2013. године



испуне услови предвиђени законом и актом о 
оснивању Предузећа

О промени делатности Предузећа, одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у 
складу са законом.

VI ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 
ПРЕДУЗЕЋА И ИЗВЕШТАЈИ

Члан 21.
Унапређење рада и развоја Предузећа 

заснива се на средњорочном и дугорочном 
планирању рада и развоја, који доноси Надзорни 
одбор Предузећа.

Ha планове рада и развоја из предходног 
става сагласност даје оснивач.

Члан 22.
Програм се сматра донетим када на њега 

сагласност да оснивач.

Члан 23.
Предузеће које користи или намерава да 

користи било који облик буџетске помоћи 
(субенције, гаранције или другу врсту помоћи) 
дужно je да донесе посебан програм који садржи 
програм коришћења помоћи, са временски 
ограниченом и мерљивом динамиком повећања 
ефикасности и унутрашњих промена које ће 
довести Предузеће у позицију да може да 
послује без ових облика помоћи или уз њихово 
смањење.

Програм се доставља надлежним 
министарствима, у складу са Законом о јавним 
предузећима.

Члан 24.
Предузеће je дужно да кроз остваривања 

Програма:
- осигура трајно, несметано и редовно 

обављање делатности, 
- гарантује квалитет услуга,
- утврђује организацију и начин рада у циљу 

максималног задовољавања потреба потрошача 
тј. корисника услуга,

- сарађује са другим заинтересованим 
субјектима, ради ефикаснијег обављања 
делатности и успешнијег извршавања обавеза 
према потрошачима односно корисницима 
услуга.

Члан 25.
Предузеће подноси Скупштини града 

годишњи извештај о реализацији Програма 
рада.

Ako у току примене Програма, на који je 
Скупштина града дала сагласност, наступе 
околности које онемогућавају његово извршење, 
директор Предузећа ће Надзорном одбору 
поднети извештај о узроцима и предложиће 
промене који одговарају новонасталим 
околностима.

Надзорни одбор доствља извештај из 
става 2. овог члана Скупиштини града, на 
сагласност.

VII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И 
ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 26.
Предузећа je организовано у јединственом 

процесу рада и пословања, којим се обезбеђује 

потпуно квалитетно, благовремено и 
рационално обављање послова из делатности 
Предузећа.

Организација рада се утврђује тако да 
омогућава остваривање друштвено-економских, 
техничко - технолошких и развојних интереса 
и циљева.

Члан 27.
Обављање делатности Предузећа заснива 

се на рационалној подели рада, како у погледу 
организационих јединица, тако и послова 
и радних задатака које обављају поједини 
радници.

Члан 28.
Aктом директора Предузећа уређује се 

унутрашња организација и систематизација 
послова, који се доставља на сагласност 
оснивачу.

VIII ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ

Члан 29.
Основни капитал Предузећа утврђен je 

Одлуком о оснивању.
Члан 30.

Имовину предузећа чини право својине на 
покретним и непокретним стварима, новчаним 
средствима и хартијама од вредности и друга 
имовинска права која се могу пренети у својину 
Предузећа, укључујући и право коришћења на 
стварима у јавној својини.

Предузеће може користити средства у 
јавној и другим облицима својине, у складу 
са законом, одлуком оснивача и посебним 
уговором којим се регулишу међусобни односи, 
права и обавезе Предузећа са једне и оснивача, 
са друге стране.

Члан 31.
Упис права својине Предузећа на 

непокретностима које ће у складу са законом 
бити имовина предузећа не може се извршити, 
без сагласности оснивача. Предузеће не може 
да изврши упис права својине на:

1. природним богатствима;
2. добрима у општој употреби;
3. мрежама у јавној својини;
4. непокретностима која je оснивач поверио 

Предузећу ради давања у закуп, односно на 
коришћење;

5. непокретностима које користе органи и 
организације носиоца права јавне својине;

6. пољопривредном и грађевинском зем-
љишту и другим непокретностима које нису 
уложене нити се могу уложити у капитал 
предузећа, односно које може бити искључиво 
у јавној својини.

Члан 32.
Предузеће обезбеђује средства за обављање 

и развој делатности из:
- буџета оснивача
- прихода од наменских средстава других 

нивоа власти;
- цене услуга комуналних делатности, 

како за индивидуалну тако и за заједничку 
потрошњу и цене услуга из осталих делатности 
које обавља и

- других извора у складу са законом.
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Расподела добити и начин покрића губитка 

Члан 33.
Добит Предузећа у складу са законом, може 

се распоредити за повећање основног капитала, 
резерве или друге намене, у складу са законом 
и посебном одлуком Скупштине града.

Пословни резултат Предузећа утврђује се у 
временским периодима, на начин и no поступку 
утврћеним законом.

Одлуку о распоређивању добити доноси 
Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност 
оснивача.

Члан 34.
Предузеће се задужују у складу са 

законом.

Члан 35.
Цене комуналних услуга одређују се на 

основу начела и елемената утврћених законом.
Оснивач je у обавези да прати кретање цена 

комуналних услуга, a нарочито усклађеност 
цена комуналних услуга у складу са принципима 
закона којим je уређена комунална делатност.

Ha Одлуку о промени цена, коју je донео 
Надзорни одбор Предузећа, сагласност даје 
надлежни орган оснивача.

IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 36.
Управљање у Предузећу je организовано 

као једнодомно. Органи Предузећа су:
1. Надзорни одбор
2. Директор.
 
1. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 37.
Надзорни одбор има председника и два 

члана које именује Скупштина града на период 
од четири године, под условима, на начин 
и пo поступку утврђеним законом. Један 
члан Надзорног одбора именује се из реда 
запослених. Један члан Надзорног одбора 
именује се из реда мање заступљеног пола.

Члан 38.
Предлагање члана Надзорног одбора из 

реда запослених врши се на Скупштини свих 
запослених већином гласова од укупног броја 
запослених.

Члан 39.
За председника и чланове Надзорног одбора 

именује се лице које испуњава следеће услове:
- да je пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег 

или другог степена, односно на основним 
студијама у трајања од најмање четири године;

- да je стручњак у једној или више области 
из које je делатност од општег интереса за чије 
обављање je основано Предузеће;

- најмање три године искуства на 
руководећем положају;

- да поседује стручност из области 
финансија, права или корпоративног 
управљања;

- да није осуђиван на условну или 

безусловну казну за кривична дела против 
привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, као и да му није изречена мера 
безбедности забране обављања претежне 
делатности Предузећа.

Члан 40.
Мандат председника и чланова Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су 
именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:

- Надзорни одбор не достави оснивачу на 
сагласност годишњи програм пословања;

- оснивач не прихвати финансијски 
извештај Предузећа;

- пропусте да предузму неопходне мере 
пред надлежним органима у случају постојања 
сумње да одговорно лице Предузећа делује 
на штету Предузећа кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем и на други 
начин.

Председник и чланови Надзорног одбора 
могу се разрешити пре истека периода на који 
су именовани, уколико предузеће не испуни 
годишњи програм пословања или не оствари 
кључне показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора 
којим je престао мандат, дужни су да врше 
своје дужности до именовања новог Надзорног 
одбора, односно именовања новог председника 
или члана Надзорног одбора.

Члан 41.
Надзорни одбор:
1. утврђује пословну стратегију и пословне 

циљеве Предузећа и стара се о њиховој 
реализацији;

2. усваја извештај о степену реализације 
програма пословања;

3. доноси годишњи програм пословања, уз 
сагласност оснивача;

4. надзире рад директора;
5. врши унутрашњи надзор над пословањем 

Предузећа;
6. успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику управљања 
ризицима;

7. утврђује финансијске извештаје 
Предузећа и доставља их оснивачу ради давања 
сагласности;

8. доноси статут уз сагланост оснивача;
9. одлучује о статусним променама 

и оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност оснивача;

10. доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка уз сагласност 
оснивача; 

11. дaјe сагласност директору за 
предузимање послова или радњи у складу са 
законом, статутом и одлуком оснивача;

12. закључује уговоре о раду на одређено 
време са директором предузеће;

13. врши друге послове у складу са законом, 
статутом и прописима којима се утврђује 
правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности 
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на директора или друго лице у Предузећу.

Члан 42.
Председник и чланови Надзорног одбора 

имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана 
утврђује оснивач, на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања Предузећа.

2. ДИРЕКТОР
Члан 43.

Директор одговара за резултате пословања 
и за законитост рада Предузећа.

Члан 44.
Директора Предузећа именује Скупштина 

града на период од четири године, a на основу 
спроведеног јавног конкурса.

За директора Предузећа именује се лице 
које поред општих услова прописаних Законом, 
испуњава и следеће услове:

- да је држављанин Републике  Србије
- да има високо образовање стечено на 

студијама другог степена, односно завршене 
мастер академске студије у образовно-научном 
пољу техничко-технолошких наука, односно 
правних или економских наука или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године 
техничког, правног или економског смера

- да има 3 године радног искуства на 
руководећим положајима,

- да има радно искуство најмање 5 
година,

- да поседује организаторске способ-
ности

Директор Предузећа заснива радни однос 
на одређено време.

Члан 45.

Директор Предузећа:
1. представља и заступа Предузеће; 
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање Предузећа;
4. одговара за законитост рада Предузећа;
5. предлаже годишњи програм пословања 

и предузима мере за његово спровођење;
6. предлаже финансијске извештаје;
7. извршава одлуке Надзорног одбора;
8. врши друге послове одређене законом, 

оснивачким актом и статутом Предузећа.
Члан 46.

Директор има право на зараду, a може 
имати право на стимулацију у случају кад 
Предузеће послује са позитивним пословним 
резултатима.

Одлуку о исплати стимулације доноси 
Скупштина града.

Члан 47.
Директор Предузећа именује се no 

спроведеном јавном конкурсу.
Јавни конкурс спроводи Комисија за 

именовања, коју образује Скупштна града, у 
складу са законом.

Члан 48.
Мандат директора престаје истеком периода 

на који је именован, оставком или решењем.

Члан 49.
Оставка се у писаној форми подноси 

Скупштини града.

Члан 50.
Предлог за разрешење директора Предузећа 

може поднети Надзорни одбор. 
Предлог за разрешење директора мора бити 

образложен, са прецизно наведеним разлозима 
због којих се предлаже разрешење.

Члан 51.
Скупштина града може разрешити директо-

ра под условима предвиђеним законом.

Члан 52.
Уколико против директора ступи на снагу 

оптужница за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности, 
Скупштина града доноси решење о суспенизији. 
Суспензија траје док се поступак правоснажно 
не оконча.

Члан 53.
Скупштина града именује вршиоца 

дужности директора, у следећим случајевима:
1. уколико директору престане мандат 

због истека периода на који je именован, због 
подношења оставке или у случају разрешења 
пре истека мандата;

2. уколико буде донето решење о суспензији 
директора;

3. у случају смрти или губитка пословне 
способности директора.

Вршилац дужности директора може бити 
именован на период који није дужи од шест ме- 
сеци.

У нарочито оправданим случајевима, a 
ради спречавања настанка материјалне штете, 
Скупштина града може донети одлуку о 
именовању вршиоца дужности директора на 
још један период од шест месеци.

Вршилац дужности има сва права, обавезе 
и овлашћење директора.

X ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 54.
Пословном тајном сматрају се исправе 

и подаци утврђени одлуком директора 
или Надзорног одбора Предузећа чије би 
саопштавање неовлашћеном лицу било 
противно пословању Предузећа и штетило би 
његовом пословном угледу и интересима.

Поједини подаци о пословању и развоју и 
односима у Предузећу представљају пословну 
тајну и могу се саопштити само на начин 
прописан законом и другим општим актима из 
ове области.

Чланови Надзорног одбора, директор и 
запослени у Предузећу обавезни су да податке 
који представљају пословну тајну чувају 
за време трајања њихове функције односно 
радног односа, као и две године no престанка 
функције, односно радног односа.

XI СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ 
ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 55.
Надзорни одбор Предузећа одлучује о 

статусним променама и оснивању других 
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правних субјеката, уз сагласност оснивача
О предложеној статусној промени 

Предузећа, Надзорни одбор прибавља мишљење 
репрезентативних синдиката.

Члан 56.
Предузеће може променити облик 

организованости у други ако испуњава услове 
за оснивање тог облика организованости 
утврђене законом. Одлуку о промени облика 
организованости предузећа доноси Надзорни 
одбор предузећа уз сагласност оснивача.

XII ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 57.
Предузеће je дужно да у обављању своје 

делатности обезбеђује потребне услове за 
заштиту и унапређење животне средине и да 
спречава узроке и отклања штетне последице 
које угрожавају природне и радом створене 
вредности човекове средине.

Организовање заштите и унапређење 
животне средине у Предузећу и његовим 
организационим целинама може се ближе 
уредити другим општим актима.

ХШ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Члан 58.
Ради обезбеђивања заштите општег 

интереса у Предузећу, Скупштина града, даје 
сагласност на:

1. статут;
2. давање гаранција, авала, јемстава, залога 

и других средстава обезбеђења за послове 
који нису из оквира делатности од општег 
интереса;

3. тарифу (одлуку о ценама, тарифни 
систем и др.) осим ако другим законом није 
предвиђено да ту сагласност даје други државни 
орган;

4. располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини јавног предузећа 
веће вредности, која je у непосредној функцији 
обављања делатности од општег интереса, 
утврђених оснивачким актом;

5. акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга;

6. улагање капитала;
7. статусне промене;
8. акт о процени вредности капитала 

и исказивању тог капитала у акцијама, 
као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији;

9. друге одлуке, у складу са законом којим 
се уређује обављање делатности од општег 
интереса и оснивачким актом.

XIV ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 59.
Рад Предузећа je јаван.
За јавност рада Предузећа одговоран je 

директор.
Јавност у раду Предузећа обезбеђује се 

редовним обавешавањем јавности о програму 
рада предузећа и реализацији програма, о 
годишњим финансијским извештајима, као и о 

мишљењу овлашћеног ревизора на тај извештај, 
о саставу Надзорног одбора, о именима дире-
ктора, о организационој структури предузећа, 
као и о начину комуникације са јавношћу.

Предузеће ће информације и обавештења из 
претходног става, учинити доступним јавности 
и преко своје интернет странице.

Члан 60.
Доступност информација од јавног значаја 

Предузеће врши у складу са одредбама закона 
који регулише област слободног приступа 
информацијама од јавног значаја.

XV ОПШТА AKTA ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 61.
Статут је основни општи акт предузећа.
Други општи акти предузећа морају бити у 

складу са статутом.
 Статут доноси Надзорни одбор предузећа 

уз сагласност оснивача.
 

Члан 62.
Друге опште акте, правилнике и одлуке 

којима се на општи начин уређују одређена 
питања доноси Надзорни одбор односно 
директор Предузећа.

Члан 63.
Појединачни акти које доноси директор 

Предузећа морају бити у складу са одговарају-
ћим општим актима Предузећа.

Члан 64.
Општи акти ступају на снагу осмог 

дана од дана објављивања на огласној табли 
Предузећа.

Члан 65.
Поступак који важи за доношење Статута 

и других општих аката важи и приликом 
доношења њихових измена и допуна.

Члан 66.
Општим актима Предузећа уређују се 

питања за која je законом, другим прописима 
и Статутом, утврђено овлашћење односно 
обавеза Предузећа за њихово уређење.

Члан 67.
Директор мора обазбедити да сви општи 

акти буду доступни сваком раднику.

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68.
Предузеће ће своју организацију и општа 

акта ускладити са одредбама овог Статута 
најкасније у року од 30 дана од дана почетка 
примене.

Члан 69.
Управни одбор и директор Предузећа 

обављаће своје послове и функцију до избора 
органа јавног предузећа на начин и пo поступку 
прописаним овим Статутом.
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Члан 70.
Тумачење одредаба овог Статута даје 

Надзорни одбор Предузећа.

Члан 71.
Даном ступања на снагу овог Статута 

престаје да важи Статут Предузећа који je донет 
на седници Управног одбора od 28.V.1993. 
a измене и допуне Статута на седницама 
Управног одбора од 23.VI 1994, од 14. IХ. 1995, 
18. IV 1997, 25.V 1998. и 18. XII 2000. године.

Члан 72.
Овај Статут no добијању сагласности од 

стране Скупштине града Панчева, објављује се 
у “Службеном листу града Панчева” и ступа на 
снагу наредног дана од дана објављивања.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
Панчево, 12. мај 2013. године

ПРЕДЕСЕНИК УО
Андрија Нишавић, с.р.

163.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07), Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС» број 119/12), 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 09. маја 2013. године, донела je

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

одбора Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево о 

ценовнику превоза путника у Зони I за месечне 
претплатне карте са попустом зa ученике, са 
местом пребивалишта односно боравка нa 

територији града Панчева, број 2/2013-8-94 од 
06.02.2013. године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево о 
ценовнику превоза путника у Зони I за месечне 
претплатне карте са попустом за ученике, са 
местом пребивалишта односно боравка на 
територији града Панчева, број 2/2013-8-94 од 
06.02.2013. године.

II
Јавно комунално предузеће за превоз 

путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево 
објавиће одлуку из тачке I овог решења у 
«Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

164.

Ha основу члана 33. Статута ЈКП 
„Аутотранспор-Панчево” а у складу са Законом 
о образовању цена у комуналним делатностима, 
Решењем о одређивању основних елемената 
тарифног система, као и Одлукама о ценама 
карата у зонском тарифном систему и 
предлогом Одлука о корекцији цена, Управни 
одбор Предузећа je на 8. редовној седници 
одржаној дана 06.02.2013.године, једногласно 
донео следећу:

О Д Л У К У 

Члан 1.
Усваја се Ценовник превоза путника у Зони 

I, за месечне претплатне карте са попустом - 
за ученике, са местом пребивалишта односно 
боравка на територијји града Панчева.

СТАРА 
ЦЕНА

НОВА
ЦЕНА % ПОВЕЋАЊА

    1.313,75 1.445,13 10%

Уз цену месечне претплатне карте наплаћује 
се и 100,00 дин за легитимацију са холограмом, 
која важи за школску годину и 50,0 динара за 
месечну маркицу сa холограмом. 

Члан 2.
Пуна цена месечне претплатне карте у 

Зони I износи 2,750,00 динара. Ученицима je 
одобраван попуст, пa су они плаћали месечну 
карту пo цени 1.313,75 динара. Овим предлогом 
она се увећава за 10% .

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу и примењиваће 

се наредног дана од дана доношења Решења 
о добијању сагласности на исту, од стране 
надлежног органа Града Панчева. Продаја 
месечних карата за наредни месец врши се 
према усвојеној Одлуци, почев од 25. у месецу 
за наредни месец, a за пола месеца од 15. у 
месецу.
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Члан 4.
О извршењу Одлуке стараће се Директор 

Предузећа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
„АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 2/2013-8-94 
ДАТУМ: 06.фебруар 2013.год.

ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Стојановић, с.р. 

165.

Ha основу чланова З2.и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07), Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС» број 119/12), 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 09 маја 2013. године, донела је

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

одбора Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево о 

ценовнику превоза путника у зони II и III
за месечне претплатне карте за ђаке и студенте, 

са местом пребивалишта односно боравка нa 
територији града Панчева, број 2/2013-8-95 од 

06.02.2013. године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево о 
ценовнику превоза путника у Зони II и III за 
месечне претплатне карте за ђаке и студенте, 
са местом пребивалишта односно боравка на 
територији града Панчева, број 2/2013-8-95 од 
06.02.2013. године.

II
Јавно комунално предузеће за превоз 

путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево 
објавиће одлуку из тачке I овог решења у 
«Службеном листу града Панчева».

III

Ово решење ступа на снагу и примењиваће 
се почев од наредног дана од дана доношења, 
a објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р. 

166.

Ha основу члана 33. Статута ЈКП 
„Аутотранспорт-Панчево” a у складу са 
Законом о образовању цена у комуналним 
делатностима, Решењем о одређивању основних 
елемената тарифног система, као и Одлукама о 
ценама карата у зонском тарифном систему и 
предлогом Одлука о корекцији цена, Управни 
одбор Предузећа je на 8. редовној седници 
одржаној дана 06.02.2013. године, једногласно 
донео следећу:

О Д Л У К У 
Члан 1.

Усваја се Ценовник превоза путника у Зони II и 
III, за месечне претплатне карте за ђаке и студенте 
са местом пребивалишта односно боравка на 
територији града Панчева.

категорија СТАРА
ЦЕНА

НОВА 
ЦЕНА

% ПОВЕ- 
    ЋАЊА

I-категорија  1.570,00 1.727,00 10%II-категорија 1.962,00 2.158,20

Уз цену месечне претплатне карте наплаћује се 
и 100,00 дин за легитимациjу са холограмом, која 
важи за школску годину и 50,00 дин за трошкове 
израде месечне маркице са холограмом.

Члан 2.
Месечну претплатну карту I - категорије 

плаћају:
- ученици и студенти чији су родитељи 

корисници дечијег додатка (право се остварује 
на основу Решења о признавању права на дечији 
додатак),

- ученици и студенти из породице са двоје или 
више деце, под условом да ови ученици и студенти 
користе услуге ЈКП „Аутотранспорт-Панчево” 
(право на регресирани превоз остварује се на 
основу извода из матичне књиге рођених и школске 
потврде, односно потврде одговарајућег факултета 
о статусу редовног ученика или студента).

Члан 3.
Месечну претплатну карту II категорије плаћају 

све остале категорије ученика и студената.
Члан 4.

Право на бесплатну месечну карту имају 
ученици и студенти чији су родитељи корисници 
права на материјално обезбеђење породице no 
Закону о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана (право на бесплатан 
превоз остварује се на основу решења Центра 
за социјални рад „Солидарност” Панчево о 
социо-економском статусу породице и мишљења 
Секретаријата за јавне службе и социјална питања 
Градске управе Града Панчева.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу и примењиваће 

се наредног дана од дана доношења Решења о 
добијању сагласности на исту, од стране надлежног 
органа Града Панчева.

Продаја месечних карата за наредни месец 
врши се према усвојеној Одлуци, почев од 25. у 
месецу за наредни месец, a за пола месеца од 15. 
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у месецу.

Члан 6.
О извршењу Одлуке стараће се Директор 

предузећа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
„АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 2/2013-8-95 
ДАТУМ: 06.фебруар 2013.год.

ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Стојановић, с.р. 

167.

Ha основу чланова З2.и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07), Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС» број 119/12), 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 09.маја  2013 .године, донела je

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

одбора Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево о 

утврђивању цена карата за превоз у зони 3. 
број 2/2013-8-90 од 06.02.2013. године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево о 
утврђивању цена карата за превоз у Зони 3., 
број: 2/2013-8-90 од 06.02.2013. године.

II
Јавно комунално предузеће за превоз 

путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево 
објавиће одлуку из тачке I овог решења у 
«Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

 168.

Ha основу члана 33. Статута ЈКП 
„Аутотранспорт - Панчево”, a у складу са 
Законом о образовању цена у комуналним 
делатностима, као и Решењем о одређивању 
основних елемената тарифног система, Управни 
одбор Предузећа je на 8. редовној седници, 
одржаној дана 06.02.2013. године, једногласно 
донео следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.
Утврђује се цена појединачних карата за 

превоз у Зони 3.

Члан 2.
Цена појединачне карте за једну вожњу 

износи 130,00 динара.

Члан 3.
Цена месечне претплатне карте за запослене 

износиће 5.980,00 динара.

Стара 
цена

Нова 
цена

% 
повећања 

цене
Појединачна 
карта

115,00 130,00 13,04%

Мес.претпл.карта 5.290,00 5.980,00 13,04%

Цена месечне претплатне карте се утврђује тако 
што се цена појединачне карте множи са просечним 
бројем радних дана у месецу, и помножи са два, у 
складу са Одлуком о утврђивању методологије 
израчунавања цене месечне претплатне карте.

Члан 4.
Уз цену месечне претплатне карте наплаћују 

се и трошкови издавања месечне маркице са 
холограмом, који износе 50,00 дннара.

Члан 5.
Продаја месечних претплатних карата за 

запослене започиње 25., односно првог наредног 
радног дана у месецу, за наступајући месец.

Члан 6.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења Решења о давању сагаасности на Одлуку 
о ценама превоза, од стране надлежних органа 
Града Панчева.

Члан 7.

О спровођењу ове Одлуке стараће се Директор 
Предузећа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
„АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 2/2013-8-90 
ДАТУМ: 06.фебруар 2013.год.

ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Стојановић, с.р. 
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169.

Ha основу чланова З2.и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07), Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС» број 119/12), 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 09.05.    2013 .године, донела je

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности нa Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево о 

утврђивању цена карата за превоз у зони 1. број 
2/2013-8-88 од 06.02.2013. године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора 

Јавног комуналног предузећа за превоз путника 
„Аутотранспорт Панчево” Панчево о утврђивању 
цена карата за превоз у Зони 1., број: 2/2013-8-88 од 
06.02.2013. године.

II
Јавно комунално предузеће за превоз путника 

„Аутотранспорт Панчево” Панчево објавиће одлуку 
из тачке I овог решења у «Службеном листу града 
Панчева«.

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

170.

Ha основу члана 33. Статута ЈКП „Аутотранспорт 
- Панчево”, a у складу са Законом о образовању 
цена у комуналним делатностима, као и Решењем о 
одређивању основних елемената тарифног система, 
Управни одбор Предузећа je на 8. редовној седници, 
одржаној дана 06.02.2013. године једногласно донео 
следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.
Утврђује се цена карата за превоз у Зони 1. 

Цене карата пo категоријама су следеће:

I ПОЈЕДИНАЧНЕ КАРТЕ
- Карта за једну вожњу у претпродаји......55,00 РСД

II ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ 
- За запослене........................................2.750,00 РСД

- Службена карта...................................4.194,30 РСД 

- За превоз пртљага путник ће плаћати...... 50,00 РСД
- Доплатна карта у возилу износиће 80,00 динара 
и формираће се тако што се на цену карте за једну 
вожњу у претпродаји, додаје износ од 25,00 динара 
на име доплате.
- Казнена карта за путнике који су затечени у возилу 
без појединачне или месечне карте износи................
...............................................................   2.200,00РСД   
- Административни трошкови, настали покре-
тањем судског поступка за путнике који у року од 8 
дана пo уручењу опомене не плате казнену карту, из
носе.............................................. .....................756,00
- Уз цену месечне карте наплаћује се и 50,00 
динара за месечну маркицу са холограмом. Продаја 
месечних карата за наредни месец врши се према 
усвојеној Одлуци почев од 25. у месецу, односно 
првог наредног радног дана, за наступајући месец.

Цене ће се примењивати no добијању Решења о 
давању сагласности на Одлуку о ценама превоза од 
стране надлежних органа Града Панчева.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
„АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 2/2013-8-88 
ДАТУМ: 06.фебруар 2013.год.

ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Стојановић, с.р.

 

171.

Ha основу чланова З2.и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
Закона о јавним предузећима («Службени гласник 
РС» број 119/12), 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 09.05.    2013 .године, донела 
je

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности нa Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево о 

утврђивању цена карата за превоз у зони 2. број 
2/2013-8-89 од 06.02.2013. године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора 

Јавног комуналног предузећа за превоз путника 
„Аутотранспорт Панчево” Панчево о утврђивању 
цена карата за превоз у Зони 2., број: 2/2013-8-89 од 
06.02.2013. године.

II
Јавно комунално предузеће за превоз путника 

„Аутотранспорт Панчево” Панчево објавиће одлуку 
из тачке I овог решења у «Службеном листу града 
Панчева».
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III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

172.

Ha основу члана 33. Статута ЈКП „Аутотранспорт 
- Панчево”, a у складу са Законом о образовању 
цена у комуналним делатностима, као и Решењем о 
одређивању основних елемената тарифног система, 
Управни одбор Предузећа je на 8. редовној седници, 
одржаној дана 06.02.2013. године једногласно донео 
следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.
Утврђује се цена појединачних карата за превоз 

у Зони 2.

Члан 2.
Цена појединачне карте за једну вожњу износи ..

..............................................................105,00 динара.     

Члан 3.

Цена месечне претплатне карте за запослене изно-
си...................................................... 4.830,00 динара.

 

Стара 
цена

Нова 
цена

% 
повећања 

цене
П о ј е д и н а ч н а 
карта 95,00 105,00 10,53%
М е с . п р е т п л .
карта 4.370,00 4.830,00 10,53%

Цена месечне претплатне карте се утврђује тако 
што се цена појединачне карте множи са просечним 
бројем радних дана у месецу, и помножи са два, у 
складу са Одлуком о утврђивању методологије 
израчунавања цене месечне претплатне карте.

Члан 4.
Уз цену месечне претплатне карте наплаћују 

се и трошкови издавања месечне маркице са 
холограмом, који износе 50,00 динара. 

Члан 5
Продаја месечних претплатних карата за 

запослене започиње 25., односно првог наредног 

радног дана у месецу, за наступајући месец.

Члан 6.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења Решења о давању сагласности на Одлуку 
о ценама превоза, од стране надлежних органа 
Града Панчева.

Члан 7.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Директор 

Предузећа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
„АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 2/2013-8-89 
ДАТУМ: 06.фебруар 2013.год.

ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Стојановић, с.р. 

173.

Нa основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
Закона о јавним предузећима («Службени гласник 
РС» број 119/12), 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 09.05.    2013. године, донела 
je

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

одбора Јавног комуналног предузећа «Водовод 
и канализација» Панчево о утврђивању цена за 
воду и отпадну воду, број: 5-1/9 т.з од 19.12.2012.

године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа »Водовод и 
канализација» Панчево о утврђивању цена за воду и 
отпадну воду, број: 5-1/9 т.З од 19. 12.2012. године.

II
Јавно комунално предузеће «Водовод и 

канализација» Панчево објавиће одлуку из тачке I 
овог решења у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.
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174.

Ha основу члана 23. и 24. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник PC” бр. 16/97 и 42/98) 
и члана 36. Статута Јавног комуналног предузећа 
“Водовод и канализација” Панчево - пречишћен 
текст (“Службени лист општине Панчево” бр.4/07), 
Управни одбор ЈКП “Водовод и канализација” 
Панчево на редовној седници која je одржана 
19.12.2012. године донео je следећу

О Д Л У К У
о

утврђивању цена за воду и отпадну воду

Члан 1.

I ЦЕНА ЗА ВОДУ

1. Водаза домаћинства, стамбене зграде, 
дечије вртиће, здравствене установе, 
болнице, војне поште и установе (културне 
и просветне) у области јавних служби чији je 
оснивач општина, покрајина или Република 
Србија, под условом да искључиво обављају 
делатност за коју су основане.54,24 дин./m3

1а.Вода за домаћинства за период од 01.06.-
01.09. за потрошњу већу од 7м3 пo члану дома-
ћинства....................................103,60 дин./m3

2.Вода за привредне и друге организације, 
грађевинска предузећа код градње, власнике        
пословног простора, јавну потрошњу и при- 
ватне предузетнике.................103,60 дин./m3

3.Вода за кориснике који обављају: Послове 
који се, у складу са Правилником о одређивању 
послова који се сматрају уметничким старим 
занатима, односно пословима домаће 
радиности (“Сл. Гласник PC” бр.86/2002), 
сматрају старим, уметничким занатима и 
пословима домаће радиности.
Послове који се у складу са Закључком  ИО СО 
Панчево бр. 1-01-06-67/2004 од 15.09.2004. 
године налазе на листи дефицитарних 
занатских делатности (часовничар, кројач, 
књиговезац, фирмописац, обућар, израда 
капа и израда дугмади). Послове .који се 
сматрају производним занатством изузев: 
производње хлеба, пецива, брзе хране, 
бурегџиница, пицерија и посластичарница. .
....................................................73,09 дин./m3

II ЦЕНА ЗА ОТПАДНУ ВОДУ

1. Одвођење отпадних вода за домаћинства, 
стамбене зграде, дечије вртиће, здравствене 
установе, болнице, војне поште и установе 
(културне и просветне) у области јавних 
служби чији je оснивач општина, покрајина 
или Република Србија, под условом да 
искључиво обављају делатност за коју су осно- 
ване............................................43,34 дин./m3

2.0двођење отпадних вода за привредне и 
друге организације, грађевинска предузећа, 
код градње, власнике пословног простора,за 
јавну потрошњу и приватне предузетнике .
....................................................85,80 дин./m3

3. Одвођење отпадних вода за кориснике који 

обављају:
Послове који се, у складу са Правилником 
о одређивању послова који се сматрају 
уметничким и старим занатима, односно 
пословима домаће радиности (“Сл. 
Гласник PC” бр. 86/2002), сматрају старим, 
уметничким занатима и пословима домаће 
радиности.
Послове који се у складу са Закључком ИО СО 
Панчево бр. 1-01-06-67/2004 од 15.09.2004. 
године налазе на листи дефицитарних зана- 
тских делатности (часовничар, кројач, књигове- 
зац, фирмописац, обућар, израда капа и 
израда дугмади). Послове који се сматрају 
производним занатством изузев: производње 
хлеба, пецива, брзе хране, бурегџиница, 
пицерија и посластичарница...61,02 дин./m3

Члан 2.
Применом ове Одлуке престаје примена и 

важност Одлуке Управног одбора ЈКП “Водовод и 
канализација” Панчево о утврђивању цена за воду 
и отпадну воду бр: 5-1/78 t.3 од 12.12.2011. године. 
Цене воде и отпадне воде су без пореза на додату 
вредност.

Члан 3.
Ова Одлука биће објављена у “Службеном 

листу града Панчева”, a примењиваће се од дана 
добијања сагласности надлежног органа оснивача 
на исту.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 5-1/9 t.3
Датум: 19.12.2012. године

ПРЕДСЕДНИК УО
                                                   Јовић Милан, с.р. 

175.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07), 
члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник PC” број 119/12), чланова 39. и 
99., став 1. Статута града Панчева („Службени лист 
града Панчева” број 8/08, 4/09 и5/12), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 09.05. 2013. 
године, донела je

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности нa Одлуку Управног 

одбора ЈКП „Зеленило” Панчево о утврђивању 
цена одржавања јавних зелених површина број: 

92-1560/13/1 од 06.02.2013.године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Зеленило” 
Панчево о утврђивању цена одржавања јавних 
зелених површина, број: 92-1560/13/1 од 06.02.2013. 
године.

II
Јавно комунално предузеће „Зеленило” 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења у 
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„Службеном листу града Панчева”.

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.
 

 
 

 

176.

Ha основу члана 34. и 35. Статута Јавног 
комуналног предузеће “Зеленило” Панчево 
(„Службени лист града Панчева” бр.34 од дана 
23.11.2012.године), Управни одбор предузећа на 
13. седници одржаној дана 06.02.2013. године, 
једногласно je донео

О Д Л У К У
о утврђивању цена одржавања јавних зелених 

површина одржавање травњака

Ред.
број ОПИС РАДОВА

Јед. 
мере

Цена 
без 

ПДВ-а
1. Машинско кошење уређених 

површина које се косе више 
од 6 пута годишње m2 1,51

2. Грабуљање траве m2 1,31
3. Утовар траве m2 0,40
4. Поливање травњака m 1,10
5. Машинско кошење уличних 

травњака
m 2,26

6. Машинско кошење уличних 
травњака на расутим 
површинама

m2 3,61

7. Машинско кошење уређених 
површина које се косе 5-6 
пута годишње

m2 1,90

8 Грабуљање траве m2 1,65
9. Утовар траве m2 0,40
10. Утовар траве на расутим 

површинама
m2 0,51

11. Машинско кошење корова m 3,61
12. Машинско кошење корова 

на расутим површинама
m 4,48

13. Машинско кошење корова 
на терену под нагибом

m2 6,65

14. Грабуљање корова m2 2,26
15. Грабуљање корова на 

расутим површинама
m2 3,61

16. Утовар корова m2 1,79
17. Машинско кошење корова и 

самониклог растиња
m2 9,01

18. Грабуљање сувог листа m2 3,61
19. Утовар лишћа m2 3,61

 
ИЗРАДА ТРАВЊАКА

Ред.
број ОПИС РАДОВА

Јед. 
мере

Цена 
без 

ПДВ-а
1. Планирање, фрезовање, 

сетва траве
m2 103,39

2. Планирање, сетва траве m2 64,36
3. Постављање бусена на 

припремљену подлогу
m2 221,55

4. Постављање бусена на 
неприпремљену подлогу

m2 285,91

ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА

Ред.
број ОПИС РАДОВА Јед. 

мере
Цена без 
ПДВ-а

1. Припрема рондела m2 191,03
2. Садња сезонског цвећа m2 191,03
3. Окопавање сезонског 

цвећа
m2 32,73

4. Заливање цвећа час 344,32
5. Вађење прецветалог цвећа час 344,32

ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА

Ред.
број ОПИС РАДОВА Јед. 

мере
Цена без 
ПДВ-а

1. Вађење перена час 344,32
2. окопавање перена m2 40,92
3. Заливање перена час 344,32
4. Сеча прецветалих цветова m2 16,36
5. Припрема за садњу m2 163,27
6. Садња перена m2 204,63
7. Подмлађивање перена m2 163,27

ОДРЖАВАЊЕ РУЖА

Ред.
број ОПИС РАДОВА Јед. 

мере
Цена без 
ПДВ-а

1. Припрема рондела m2 163,27
2. Копање јама за садњу 

ружа 0,30х0,30х0,30м KOM 40,92

3. Садња ружа са обележа-
вањем у припремљену 
земљу

m2 16,36

4. Одгртање ружа m2 32,73

    09. мај 2013. године                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                             Број   4   Страна   65   



5. Орезивање ружа m2 58,57
6. Заливање ружа KOM 344,32
7. Окопавање ружа m2 27,28
8. Сеча прецветалих 

цветова m2 10,92

9. Риљање између ружа KOM 40,92
10. Заштита ружа m2 16,36
11. Загртање ружа m2 32,73

 
ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ

Ред.
број ОПИС РАДОВА Јед. 

мере
Цена без 
ПДВ-а

1. Копање рова за живицу 
0,40х0,40х 1,00м у 
тврдој подлози под 
отежаним условима

m 163,27

2. Копање рова за живицу 
0,40x0,40x1,ООм у 
нормалним условима

m 109,23

3. Садња живе ограде у 
припремљени канал (са 
обележавањем)

m 40,92

4. Орезивање живице m 54,52
5. Окопавање живице m 27,28
6. Поливање живице час 344,32
7. Скраћивање живице 

ручно
m 81,86

8. Углављивање живице m 65,45
9. Риљање живице m 40,92

ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА

Ред.
број ОПИС РАДОВА Јед. 

мере
Цена 
без 

ПДВ-а
1. Копање јама за садњу 

шибља у мекој подлози 
0,40 х 0,40 х 0,40м

KOM 65,45

2. Копање јама за садњу 
шибља у тврдој ,угаженој 
подлози и шуту 0,40 х 
0,40 х 0,40м

KOM 109,23

3. Садња шибља и 
припрема јама

KOM 40,92

4. Орезивање , проређивање 
(старог 1 Огодина)

m2 40,92

5. Орезивање , проређивање 
(старост преко 10 година)

m2 72,72

6. Риљање између шибља m2 40,92
7. Прашење,окопавање 

шибља
m2 27,28

8. Заливање шибља час 344,32

ОДРЖАВАЊЕ САДНИЦА

Ред.
број ОПИС РАДОВА Јед. 

мере
Цена 
без 

ПДВ-а
1. Копање јама за садњу 

високе вегетације 
0,80 х0,80х0,80 м под 
нормалним условима у 
мекој подлози

KOM 271,62

2. Копање јама за садњу 
садница високе 0,80 
х0,80х 0,80м под 
отежаним условима у 
тврдој подлози

KOM 548,09

3. Садња садница са анкери- 
сањем у припремљањим 
јамама (дрворедне и 
четинарске)

KOM 326,53

4. Садња садница у масивима 
са анкерисањем

KOM 245,50

5. Везивање садница KOM 20,09
6. Риљање садница KOM 92,08
7. Окопавање садница KOM 54,52
8. Окопавање садница лод 

отежаним условима
KOM 93,58

9. Закидање изданака и 
избојака

KOM 65,45

10. Заливање садница час 344,21
11. Кресање траве око 

садница са чишћењем 
терена и утоваром

KOM 163,56

12. Отресање снега са 
четинара

KOM 116,60

РАД РАДНИКА HA СЕЧИ, ПРОРЕЂИВАЊУ 
И ОРЕЗИВАЊУ СТАБАЛА УЗ УПОТРЕБУ 
МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ

Ред.
број ОПИС РАДОВА Јед. 

мере
Цена 
без 

ПДВ-а
1. Рад радника на сечи 

и орезивању стабала 
уз употребу моторне 
тестере

час 657,67

2. Рад радника на утовару 
дрвне масе

час 344,33

3. Крчење шибља и 
самониклог растиња 
пречника преко 5 cm

m2 35,87

4. Крчење шибља и 
самониклог растиња 
пречника до 5 cm

m2 22,16
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ЧИШЋЕЊЕ

Ред.
број ОПИС РАДОВА Јед. 

мере
Цена 
без 

ПДВ-а
]. Вађење пањева час 344,32
2. Чишћење бетонских 

стаза ( свакодневно )
m2 1,10

3 Чишћење бетонских 
стаза (два пута 
недељно)

m2 2,18

4 Чишчење земљаних 
стаза и дечијих 
игралишта

m2 2,18

5 Кресање траве са стазе m2 10,92
6 Ивичење траве m2 27,28
7 Чишћење снега у слоју 

од 5cm
m2 6,54

8 Чишћење снега у слоју 
до 30cm

m2 16,36

9 Посипање соли и 
лупање леда

m2 10,92

РАД РАДНИКА

Ред.
број ОПИС РАДОВА Јед. 

мере
Цена 
без 

ПДВ-а
1. Рад радника са тримером Час 657,66
2. Рад радника са самоходном 

косачицом
Час 657,66

3 Рад радника са моторном 
тестером

Час 657,66

4 Рад радника са сејаћицом 
за траву

Час 657,66

5 Рад радника са ручним 
пољопривредним алатом

Час 344,32

6 Рад радника са 
вертикулатором

Час 657,66

7 Рад радника са машином 
за сечу бусена

Час 657,66

РАД МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Ред.
број ОПИС РАДОВА Јед. 

мере
Цена 
без 

ПДВ-а
1. Камион до 3 тоне Час 1.883,07
2. Камиона преко 3 тоне Час 3.247,71
3. Тракторска цистерна Час 1.518,25
4. Трактор Час 1.302,57
5. Булдожер Час 2.922,67
6. Комбинована машина - 

Палацани
Час 3.342,35

7. Утоваривач Час 5.044,38

8. Аутокорпа Час 4.795,91
9. Плато приколица Час 5.568,29
10. Комби Час 1.883,07
11 Ровокопач (мини багер) Час 3.342,35

 
ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
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Ред.
број ОПИС РАДОВА Јед. 

мере
Цена без 
ПДВ-а

1. П о с т а в љ а њ е 
једноструке љуљашке

Час 657,66

2. Постављање двоструке 
љуљашке

Час 657,66

3. П о с т а в љ а њ е 
ј е д н о с т р у к е 
клацкалице

Час 657,66

4. Постављање двоструке 
клацкалице

Час 657,66

5. Постављање клупе без 
наслона

Час 657,66

6. Постављање клупе са 
наслоном

Час 657,66

7. Постављање пењалица, 
тобогана, чесми

Час 657,66

8. Рад радника на 
одржавању мобилијара

Час 657,66

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
Управни одбор
Панчево, 06.02.2013.године
БРОЈ: 92-1560/13/1

ПРЕДСЕДНИК УО
Мирослав Гогић, с.р.

177.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07), 
члана 60. став 1. тачка 3. Закона ојавним предузећима 
(„Службени гласник PC” број 119/12), чланова 39. и 
99., став 1. Статута града Панчева („Службени лист 
града Панчева” број 8/08, 4/09 и5/12), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној09.05. 2013.
године, донелаје

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности нa одлуку управног 

одбора ЈКП „Зеленило”
Панчево о утврђивању цена нових погребних 

услуга - Ценовник 2 број: 92-1560/15/1 од 
11.03.2013.године

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 



одбора Јавног комуналног предузећа „Зеленило” 
Панчево о утврђивању цена нових погребних усуга 
- Ценовник 2, број. 92-1560/15/1 од 11.03.2013. 
године.

II
Јавно комунално предузеће „Зеленило” 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења у 
„Службеном листу града Панчева”.

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана допошења, a 
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.
 

178.

Ha основу члана 34. и 35. Статута Јавног 
комуналног предузеће “Зеленило” Панчево 
(„Службени лист града Панчева” бр.34 од дана 
23.11.2012.године), Управни одбор предузећа на 
15. седници одржаној дана 11.03.2013. године, 
једногласно je донео

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА НОВИХ 

ПОГРЕБНИХ УСЛУГА 

ЦЕНОВНИК 2

Ред.
број НАЗИВ УСЛУГЕ

Нова 
услуга 

цена без 
ПДВ-а

Нова 
услуга 
цена са 
ПДВ-ом

1 2 3 4
91 Есхумација пос-

мртних остатака 
до 10 година 23.148,15 25.000,00

92 Есхумација пос-
мртних остатака 
преко 10 година 12.037,04 13.000,00

93 Похрањивање 
посмртних 
остатака при про-
дубљивању гроба 925,93 1.000,00

94 Попуна гробног 
места бетоном 
3cm -1 место 1.281,48 1.384,00

95 Попуна гробног 
места бетоном 
3cm - 2 места 2.136,11 2.307,00

96 Уређење гробнице 
пo покојнику 6.296,30 6.800,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Додају се позиције:

91 Есхумација посмртних остатака до 10 
година

92 Есхумација посмртних остатака преко 10 
година

Поменуте позиције се додају, јер су сличне 
позиције постајале, али са лоше одређеним периодом 
есхумације. Есхумација посмртних остатака на 
свим гробљима у Србијиима идентичне границе тј. 
до 10 година и преко 10 година. До ових вредности, 
као и цена се дошло из увида у ценовнике других 
погребних предузећа у Републици Србији, као и 
појашњења санитарних инспектора у вези периода 
распада леша.

Додаје се позиција: 
93. Похрањивање посмртних остатака при 

продубљивању гроба 
Ова позиција се додаје јер je неопходна 

као додатна услуга уз есхумацију, али само при 
продубљењу гроба, a на захтев закупца гробног 
места.

 Додају се позиције:
94 Попуна гробног места бетоном 3cm - 1 

место
95 Попуна гробног места бетоном 3cm - 2 

места

Ове позиције се додају услед великог броја 
захтева од стране наших закупаца гробних места, 
a иницирана je мањом платежном моћи. Попуна 
гробних места се радила углавном са мермером, 
a као много јефтинија варијанта попуне je попуна 
бетоном.

Додаје се позиција:

96      Уређење гробнице пo покојнику    

Ова позиција се додаје као сада већ неопходна, a 
представља чишћење гробнице на захтев закупца.

Одлука се упућује Градоначелнику ради добија- 
ња сагласности. Ценовник ће се примењивати од 
дана давања сагласности Оснивача.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ
“ЗЕЛЕНИЛО’ ПАНЧЕВО
Управни одбор
Панчево, 11.03.2013.године
Број : 92-1560/15/1 

 

179.
 
Ha основу члана 50. став 1. и 2. Закона о 

предшколском васпитању и образовању («Службени 
гласник РС» број 18/10 ), члана 2. Правилника 
о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим 
установама («Службени гласник РС» број 1/93 и 
6/96), члана 1. Одлуке о утврђивању цена услуга у 
установама које обављају делатност предшколског 
васпитања и образовања и чланова 39. и 99. став 
1. Статута града Панчева («Службени лист града 
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Панчева» број 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној дана 09.05. 2013. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању цена услуга у установама koje 

обављају делатност предшколског васпитања и 
образовања

Члан 1.

Утврђује се економска цена услуга у установама 
које обављају делатност предшколског васпитања и 
образовања за :

Ре
д.

 б
ро

ј

НАЗИВ УСЛУГЕ

М
ес

еч
ни

 
из

но
с 

у 
ди

ни
на

ри
ма

Д
не

вн
и 

из
но

с 
у 

ди
на

ри
ма

1. ЈАСЛИЦЕ (1-3 год.) 21.600,00 1.028,58
2. ОБДАНИШТЕ (3-5,5 год.) 17.388,00 828,00
3. ОБДАНИШТЕ (5,5-6,5 год.) 

припремни предшколски 
програм у трајању од 11 
сати дневно

12.792,00  609,15 

4. ЗАБАВИШТЕ  припремни 
предшколски програм у 
трајању од 4 сати дневно

7.083,00 337,29 

5. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 4.250,00 202,38 

Члан 2.

Номинални износ учешћа корисника услуга у 
економској цени услуга:

Ре
д.

 б
ро

ј

НАЗИВ УСЛУГЕ

М
ес

еч
ни

 
из

но
с 

у 
ди

ни
на

ри
ма

Д
не

вн
и 

из
но

с 
у 

ди
на

ри
ма

1. ЈАСЛИЦЕ (1-3 год.) 5.650,00 269,05
2. ОБДАНИШТЕ(3-5,5 год.) 4.650,00 221,42
3. ОБДАНИШТЕ (5,5-6,5 год.) 

припремни предшколски 
програм у трајању од 11 
сати дневно 3.500,00 166,67

4. ЗАБАВИШТЕ припремни 
предшколски програм у 
трајању од 4 сати дневно 1.200,00 57,15 

5. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 1.700,00 80,96
 

Члан 3.
Одређене категорије корисника имају право на 

регресирање трошкова боравка деце у односу на 
месечни износ, у складу са Одлуком о финансијској 
подршци породица са децом на територији града 
Панчева.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

180.

Ha основу члана 98. Закона о локалној 
самоуправи (Сл.гласник PC бр. 129/07), члана 98. 
Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08, 4/09 и 5/12) и чланова 7. и 8. 
ст. 1. Одлуке о Савету за међунационалне односе 
(«Сл. лист града Панчева» број 4/09), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 09. маја 2013. 
године, донела je

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању престанка мандата председника, 

заменика председника и чланова Савета за 
међунационалне односе Скупштине града 

Панчева

I
Утврђује се да je дана 09. априла 2013. године 

престао мандат председнику, заменику председника 
и члановима Савета за међунационалне односе, 
чији je избор утврђен Решењима Скупштине града 
Панчева бр. II-04-06-6/2009 од 09. априла 2009. год, 
бр. II-04-06-9/2009 од 22. маја 2009. год. и II-04-06-
38/2011 од 08. јула 2011. године, и то:

ТРАИЛОВИЋ ГОРАНУ, досадашњем предсе-
днику,

РАДЕСКИ ЈОВАНУ, досадашњем заменику пред-
седника,

ЂУРИН МИЛОШУ, досадашњем члану,
МИК ВАЛЕНТИНУ, досадашњем члану,
НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДРУ, досадашњем члану,
РАНЦ КАРОЉУ, досадашњем члану и
ОРАВЕЦ МИРОСЛАВУ, досадашњем члану.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

181.

Ha основу члана 98. Закона о локалној 
самоуправи (Сл.гласник PC бр. 129/07), члана 98. 
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Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева« 
број 8/08, 4/09 и 5/12) и чланова 6, 7. и 8. ст. 1. 
Одлуке о Савету за међунационалне односе («Сл. 
лист града Панчева» број 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 09. маја 2013. године, 
донела je

Р Е Ш Е Њ Е
о избору председника, заменика председника 
и чланова Савета за међунационалне односе 

скупштине града панчева 

I
За председника, заменика председника и 

чланове Савета за међунационалне односе бирају 
се :

За председника Јовановић Ивана, представник 
српског народа ; 

За заменика председника Радески Јован, 
представник македонске националне мањине ; 

За чланове :
Ранц Карољ, представник мађарске националне 

мањине ; 
Крајинеану Василе, представник румунске 

националне мањине ; 
Николић Александар, представник ромске 

националне мањине ; 
Павлов Горан, представник словачке 

националне мањине ; 
Мулић Драгана, представница српског народа ;

II
Лица из тачке I овог решења бирају се на 

мандатни период од 4 године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.
 
 

182.

Ha основу члана 4. Закона о јавним службама ( 
“Службени гласник РС”број 42/91 и 71/94 ), члана 
26. Закона о култури ( “Службени гласник PC” 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 09.05. 2013. године, донела 
je

О Д Л У К У
о

измени и допунама Одлуке о преузимању 
оснивачких права над Омладинским 

културним центром “ОКЦ-е” Панчево, са 
потпуном одговорношћу

Члан 1.
У члану 4. Одлуке о преузимању оснивачких 

права над Омладинским културним центром 
“ОКЦ-е” Панчево, са потпуном одговорношћу 
( “Службени лист града Панчева” број 16/11-
пречишћен текст), додаје се став 2. који гласи:

“ Дом je установа од посебног значаја за 
очување, унапређење и развој културне посебности 
и очување националног идентитета румунске 
националне мањине.”.

Члан 2.
У члану 12. после става 3. додаје се нови став 

4. који гласи: “У поступку именовања директора 
мишљење даје Национални савет румунске 
националне мањине. “. 

Став 4. постаје став 5.

Члан 3.
Члан 16. мења се и гласи:

“ Члан 16.

Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и шест 

чланова.
Председника и чланове Управног одбора 

именује и разрешава Скупштина.
Председника и чланове Управног одбора 

именује Скупштина, 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 Дома, односно већине запослених, од 
којих најмање половина из реда носилаца основне, 
односно програмске делатности.

Један члан Управног одбора именује се на 
предлог Националног савета румунске националне 
мањине.

Од укупно седам чланова Управног одбора три 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

Национални савет румунске 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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.
 

183.

Ha основу члана 4. Закона о јавним службама ( 
“Службени гласник PC’број 42/91 и 71/94 ), члана 
26. Закона о култури ( “Службени гласник РС”брзј 
72/09) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
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Панчева ( “Службени лист града Панчева” број 
8/08,4/09 и 5/12 ), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној дана 09.05. 2013. године, донела 
je

О Д Л У К У
о 

измени и допунама Одлуке о промени оснивача 
Градске библиотеке Панчева

Члан 1.
У члану 4. Одлуке о промени оснивача Градске 

библиотеке Панчева ( “Службени лист града 
Панчева” број 5/11 и 22/11), додаје се став 2. који 
гласи:

“ Градска библиотека Панчева je установа од 
посебног значаја за очување, унапређење и развој 
културне посебности и очување националног 
идентитета румунске 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 румунске 
националне мањине. “. 

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 у складу са законом и другим прописима и актима, 
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 румунске националне 
мањине.

Од укупно седам чланова Управног одбора три 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

Национални савет румунске 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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

184.

Ha основу члана 4. Закона ојавним службама ( 
“Службени гласник РС”број 42/91 и 71/94 1.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 09.05. 2013. године, донела 
je

О Д Л У К У
о

измени и допунама Oдлуке о промени оснивача 
Народног музеја  Панчево

Члан 1.
У члану 4. Одлуке о промени оснивача Народног 

музеја Панчево ( “Службени лист града Панчева” 
број 5/11 ), додаје се став 2. који гласи:

“ Народни музеј Панчево je установа од 
посебног значаја за очување, унапређење и развој 
културне посебности и очување националног 
идентитета румунске 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 румунске 
националне мањине. “. 

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.
Председника и чланове Управног одбора 

именује и разрешава Скупштина.
Председника и чланове Управног одбора 

именује Скупштина, 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 румунске националне 
мањине.

Од укупно седам чланова Управног одбора три 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

Национални савет румунске 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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

    09. мај 2013. године                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                             Број   4   Страна   71   



185.
 
Ha основу члана 4. Закона о јавним 

службама (“Службени гласник PC”број 42/91 и 
71/94”), члана26. Закона о култури ( “Службени 
гласникРС”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 09.05. 2013. 
године, донела је

О Д Л У К У
о

измени и допунама Oдлуке о промени оснивача 
Установе “Центар за културу Панчева” 

Панчево

Члан 1.
У члану 4. Одлуке о промени оснивача Установе 

“Центар за културу Панчева”Панчево ( “Службени 
лист града Панчева” број 16/11-пречишћен текст), 
додаје се став 2. који гласи:

“ Културни центар je установа од посебног 
значаја за очување, унапређење и развој културне 
посебности и очување националног идентитета 
румунске националне мањине.”.

Члан 2.
У члану 12. после става 3. додаје се нови став 

4. који гласи:
“У поступку именовања директора мишљење 

даје Национални савет румунске националне 
мањине. “.

Став 4. постаје став 5.

Члан 3.
Члан 16. мења се и гласи:
“ Члан 16.

Културним центром управља Управни одбор. 
Управни одбор има председника и шест чланова.

Председника и чланове Управног одбора 
именује и разрешава Скупштина.

Председника и чланове Управног одбора 
именује Скупштина, 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 
Културног центра, односно већине запослених, од 
којих најмање половина из реда носилаца основне, 
односно програмске делатности.

Један члан Управног одбора именује се на 
предлог Националног савета румунске националне 
мањине.

Од укупно седам чланова Управног одбора три 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

Национални савет румунске националне ма-
њине 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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

186.

 Ha основу члана 4. Закона ојавним службама 
(“Службени гласник РС”број 42/91, 71/94 и 79/05-
др. закон), члана26. 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 09.05.2013. 
године, донела je

О Д Л У К У
о

измени и допунама Одлуке о промени оснивача 
Дома културе “3. октобар” Банатско Ново Село

Члан 1.
У члану 6. Одлуке о промени оснивача 

Дома културе “3. октобар”Банатско Ново Село ( 
“Службени лист града Панчева” број 5/11 и 20/11 ), 
после става 2. додаје се став 3. који гласи:

“ Дом je установа од посебног значаја за 
очување, унапређење и развој културне посебности 
и очување националног идентитета румунске 
националне мањине ‘’.

Члан 2.

У члану 12. после става 6. додаје се нови 
став 7. који гласи: “ Национални савет румунске 
националне мањине даје мишљење у поступку 
именовања директора. ‘’. 

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 румунске националне 
мањине.
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Од укупно пет чланова Управног одбора два 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

Национални савет румунске националне 
мањине даје мишљење о предаоженим 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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

187.

Ha основу члана 4. Закона ојавним 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 09.05.2013. 
године, донелаје

О Д Л У К У
о

измени и допунама Одлуке о промени оснивача 
Дома културе “25. мај” Долово

Члан 1.

У члану 6. Одлуке о промени оснивача Дома 
културе “25. мај “ Долово ( “Службени лист града 
Панчева” број 5/11 и 20/11 ), после става 2. додаје 
се став 3. који гласи:

“ Дом je установа од посебног значаја за 
очување, унапређење и развој културне посебности 
и очување националног идентитета румунске 
националне мањине “.

Члан 2.
У члану 12. после става 6. додаје се нови 

став 7. који гласи: “ Национални савет румунске 
националне мањине даје мишљење у поступку 
именовања директора.’’. 

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 румунске националне 
мањине.

Од укупно пет чланова Управног одбора два 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

 Национални савет румунске 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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

 

188.

Ha основу члана 4. Закона ојавним 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 09.05.2013. 
године, донела je

О Д Л У К У
о

измени и допунама Oдлуке о промени оснивача 
Дома културе “Младосг” Глогоњ

Члан 1.
У члану 6. Одлуке о промени оснивача Дома 

културе “Младост” Глогоњ (“Службени лист града 
Панчева” број 5/11 и 20/11), после става 2. додаје се 
став 3. који гласи:

Дом je установа од посебног значаја за 
очување, унапређење и развој културне посебности 
и очување националног идентитета македонске 
националне мањине и националног идентитета 
румунске националне мањине “.

Члан 2.
У члану 12. после става 6. додаје се нови став 

7. који гласи: “ Национални савет македонске 
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:
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“ 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 
заједнички предлог Националног савета македонске 
националне мањине и Националног савета румунске 
националне мањине.

Од укупно пет чланова Управног одбора два 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

Национални савет македонске 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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

189.

Ha основу чл. 32, 36 и 66. ст. 1. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник PC бр.129/07), 
чл. 60. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. 
гласник РС» бр.62/06, 65/08-др. закон и 41/09) и 
чл. 39., 46. и 99.ст. 1. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчева«, бр. 8/08, 4/09 и 5/12) и чл. 
48. Пословника скупштине града Панчева («Сл.
лист града Панчево», број 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 09-05. 2013. године, 
донела je

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о оснивању комисије за 

израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта

I
У Решењу о оснивању Комисије за израду 

годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта („Службени лист града 
Панчева” број32/12 и 34/12) тачка II мења се и 

гласи:
„Комисију чини председник и осам чланова и 

то:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Пандуров Горан, др.вет.мед.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
Атанасовић Милојче, дипл.инг.агр.
Иванков Далибор, менаџер продаје
Шкрбић Драган, хем. техничар
Богдановић Бранислава, апсолвент Пољоприв-
редног факултета 
Деретић Гојко, дипл.инг.агр. 
Симић Дарко, дипл.инг.агр.
Цветановић Иван
Сушец Ана, технолог пољопривреде”.

II
Решење ступа на снагу даном доношења, и 

објавиће се у «Службеном листу Града Панчева».
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

190.

Ha основу чланова 46. и 47. Пословника 
Скупштине града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 11/08), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 09. маја 2013. године, донела je

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и избору чланова комисије за 

кадровска, административна питања и радне 
односе скупштине града Панчева

I
Разрешавају се дужности чланови Комисије за 

кадровска, административна питања и радне односе 
Скупштине града Панчева и то:

Божидар Копривица, члан 
Бенони Грујеску, члан

II
За чланове Комисије за кадровска, 

административна питања и радне односе Скупштине 
града Панчева бирају се:

Саша Левнајић и 
Драгана Петровић

III
Лицима из тачке II овог решења, мандат траје 

до истека мандата утврђеног решењем Скупштине 
града Панчева о избору председника, заменика 
председника и чланова Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе Скупштине 
града Панчева број:11-04-06-33/2012 од 6. јула 
2012. године, број 11-04-06-37/2012 од 3. августа 
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2012. године и II-04-06-39/2012 од 19. октобра 2012. 
године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.

191.

Ha основу члана 20. Закона о јавним службама 
(“Сл. гласник PC” број 42/91 и 71/94), члана 37. 
Статута Дома културе “”4. октобар” Банатски 
Брестовац и члана 39. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева број 8/08, 4/09 и 5/12), 
Скупштина града Панчево на седници одржаној 09. 
маја 2013. године, донела je

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана надзорног 
одбора Дома културе “4. октобар” Банатски 

Брестовац

I
Разрешава се дужности члан Надзорног одбора 

Дома културе “4. октобар” Банатски Брестовац:
РАДИЦА КОВАЧЕВИЋ

II
У Надзорни одбор Дома културе “4. октобар” 

Банатски Брестовац именује се:
За члана:
ЈОВАНКА ГРУИЧИЋ

III
Лице из тачке II овог решења именују се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
председника и чланова Надзорног одбора Дома 
културе “4. октобар” Банатски Брестовац број 11-
04-06-19/2013-2 од 14. марта 2013. године

IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-3 
Панчево, 09.05.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Предраг Живковић, с.р.
 

192.

Градоначелник града Панчева, дана 30.04. 2013. 
године, разматрао je Предлог решења о образовању 
1. Комисије за избор корисника пакета помоћи у 
храни за избеглице, бивше избеглице и интерно 
расељена лица, na je на основу чланова 44. и 66. 
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС» број 129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08, 4/09 и 5/12), донео

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању 1. комисије за избор корисника 
пакета помоћи у храни за избеглице, бивше 

избеглице и интерно расељена лица

I
Образује се 1. Комисија за избор корисника 

пакета помоћи у храни за избеглице, бивше 
избеглице и интерно расељена лица (у даљем 
тексту: Комисија), у следећем саставу:

1. Радомир Радосављевић, члан Градског већа 
града Панчева, председник;

2. Зоран Граовац, повереник за избеглице 
града Панчева, члан;

3. Ирена Томашевић, запослена у Секретаријату 
за јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева, члан;

4. Зорица Здравковић, запослена у Центру за 
социјални рад „Солидарност” Панчево, члан;

5. Јасминка Ристић, запослена у Градској 
организацији Црвеног крста Панчево, члан.

II
Задатак Комисије je да утврди критеријуме 

и обезбеди пуну информисаност потенцијалних 
корисника помоћи на територији града Панчева, 
да припреми списак најугроженијих домаћинстава, 
као и да изврши расподелу помоћи, све у складу са 
дописом Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије број 024-30 од 05,04.2013. 
године.

Списак из става 1. ове тачке, заједно са 
документацијом, повереник за избеглице града 
Панчева доставиће Комесаријату за избеглице и 
миграције Републике Србије, у складу са дописом 
из става 1. ове тачке.

III
Председник Комисије сазива седнице и 

руководи радом Комисије.

IV
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обавља Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са Секретаријатом за јавне службе и 
социјална питања Градске управе града Панчева.

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:  II-06-020-1/2013-408
Панчево, .30.04.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.
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