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ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Број 29. ГОДИНА VII ПАНЧЕВО, 29. децембар 2014. ГОДИНЕ

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14-др закон) и члана 
39. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ 
број 1/14-пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева 
на седници одржаној дана 29. децембра 2014. године, донела је 

ОДЛУКУ О ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.
У Пословнику Скупштине града Панчева («Службени 

лист града Панчева» број 11/08 и 21/13) после члана 135д. 
додаје се ново поглавље XII и чланови 135ђ. и135е. који гласе:

«XII ЈАВНА СЛУШАЊА

Члан 135ђ.
Ради прибављања информација, односно стручних 

мишљења о предлогу акта који је у скупштинској процедури, 
разјашњења појединих решења из предложеног или важећег 
акта, разјашњења питања значајних за припрему предлога акта 
или другог питања које је у надлежности сталног радног тела 
Скупштине као и ради праћења спровођења и примене аката 
Скупштине, стална радна тела Скупштине могу да организују 
јавна слушања.

Члан 135е.
Предлог за организовање јавног слушања могу да поднесу 

најмање два члана сталног радног тела Скупштине. 
Предлог из става 1. овог члана садржи тему јавног 

слушања и списак лица која би била позвана.
Одлуку о организовању јавног слушања доноси стално 

радно тело Скупштине. 
О одлуци из става 3. овог члана председник сталног 

радног тела Скупштине обавештава председника Скупштине.
Председник сталног радног тела Скупштине на јавно 

слушање позива чланове сталног радног тела Скупштине, 
одборнике и друга лица чије је присуство од значаја за тему 
јавног слушања.

Позив из става 5. овог члана садржи тему, време и место 
одржавања јавног слушања, као и обавештење о позваним 
учесницима.

Јавно слушање може трајати најдуже 120 минута и 
одржава се без обзира на број присутних чланова сталног 
радног тела Скупштине.

Након јавног слушања, председник сталног радног 
тела Скупштине доставља информацију о јавном слушању 
председнику Скупштине, члановима сталног радног тела 
Скупштине и учесницима јавног слушања.

Информација садржи имена учесника на јавном слушању, 
кратак преглед излагања, ставова и предлога изнетих на јавном 
слушању.

Јавно слушање могу организовати два или више сталних 
радних тела Скупштине.»

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-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. Гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 146. 
Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС и 132/14), члана 39 и 98. став 1. Статута града 
Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 1/14-пречишћен текст 
и 24/14), Скупштина града Панчева на седници одржаној 29. 
децембра 2014.године, донела је

ОДЛУКУ О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ 
МОНТАЖНИХ, ПОКРЕТНИХ И ДРУГИХ 

ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се услови, начин постављања, 

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

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

Члан 2.
Мањи монтажни објекти, покретни објекти и уређаји и 

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

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

за аутобуско стајалиште,
5. отворени угоститељски садржаји
6. кућице за храњење и смештај паса и мачака без
- Покретни објекти и уређаји:
1. аутомати и фрижидери за продају сладоледа, расхладне 

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

класова, кестења, шећерне пене и америчких крофница,
3. покретне тезге и празничне тезге,
4. платои за продају сезонских пољопривредних 

производа из возила,
5. промотивни плато,
6. објекти за извођење забавних програма,
7. хоризонталне рекламе,
8.рекламни панои (рекламне табле, светлеће рекламне 

табле, билборди, покретни билборди, светлеће рекламне табле 
прикључене на стубовима јавне расвете) и покретни мобилијар 
(клупе, перде, украсне жардињере и уметничке инсталације.

Други објекти:
1. споменици,спомен обележја и скулптурална дела,
2. мобилијар спортског карактера (тренажер стене за 

спортско пењање, фитнес мобилијар, скејт паркови, шаховске 
табле и слично),

3. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и 
извођењем грађевинских радова (монтажне скеле и слично);

4. чилери,
5. банкомати.
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II УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА

Члан 3.
На површинама јавне намене, у складу са условима 

утврђеним овом Одлуком могу се привремено поставити 
киосци, контејнери за мониторинг, баште, јавне телефонске 
говорнице, киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште, 
отворени угоститељски садржаји (у даљем тексту: привремени 
монтажни објекти) и кућице за храњење и смештај паса и 
мачака без власника.

Скупштина града Панчева (у даљем тексту: Скупштина) 
на иницијативу Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева» Панчево (у даљем тексту: ЈП «Дирекција») 
и Градске управе – Секретаријата за урбанизам, грађевинске 
и стамбено-комуналне послове (у даљем тексту: надлежног 
секретаријата) доноси Правилник о условима за постављање 
привремених монтажних објеката на површинама јавне 
намене, а који се односи на киоске, киоске са надстрешницом 
за аутобуско стајалиште, отворене угоститељске садржаје и 
кућице за храњење и смештај паса и мачака без власника. 

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

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

Члан 4.
На површинама јавне намене, у складу са условима 

утврђеним овом Одлуком, могу се привремено поставити 
аутомати и фрижидери за продају сладоледа, расхладне витрине, 
покретне рекламне витрине, билборди, светлеће рекламне 
табле, уређаји за печење и продају кокица, кукурузних класова, 
кестења и шећерне пене, америчких крофница, покретне тезге, 
празничне тезге, платои за продају сезонских пољопривредних 
производа из возила, објекти за извођење забавних програма (у 
даљем тексту: покретни објекти и уређаји) и банкомати.

Скупштина на иницијативу ЈП "Дирекције" и надлежног 
секретаријата доноси План за постављање покретних објеката 
и уређаја и банкомата, на површинама јавне намене (у даљем 
тексту: План). 

Планом се ближе утврђују локације за постављање 
покретних објеката и уређаја и банкомата, као и обавеза 
прибављања сагласности Завода за постављање покретних 
објеката и уређаја и банкомата у деловима насељених места- 
зонама које представљају амбијенталну целину, просторно 
културно-историјску целину, односно урбанистички 
заокружену целину ( центар насељеног места, трг и сл.)

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

Члан 5.
На површинама јавне намене, у складу са условима 

утврђеним овом Одлуком, могу се привремено поставити 
споменици,спомен обележја, скулптурална дела, мобилијар 
спортског карактера (тренажер стене за спортско пењање, 
фитнес мобилијар, скејт паркови, шаховске табле и сл.) и 
чилери.

Споменици, спомен обележја, скулптурална дела, 
постављају се на основу саобраћајно-техничких услова 
које издаје ЈП "Дирекција", а постоји и обавеза прибављања 
сагласности Завода, за постављање споменика, спомен 
обележја, скулптуралних дела у деловима насељених места, 
у зонама које представљају амбијенталну целину, просторно 
културно-историјску целину, односно урбанистички 
заокружену целину (центар насељеног места, трг и сл).

Члан 6.
Скупштина овлашћује ЈП «Дирекција» да у име града, 

донесе акта у складу са овом Одлуком.
Скупштина овлашћује ЈКП «Хигијена» Панчево, да у 

име града, доноси Одлуку о коришћењу дела површине јавне 
намене када се постављају баште на местима за паркирање.

За коришћење површине јавне намене, плаћа се локална 
комунална такса, која се уводи посебном одлуком Скупштине 

, у различитој висини зависно од површине земљишта јавне 
намене и од зоне у којој се површина јавне намене налази. 
Површина јавне намене се дели на пет зона које су дефинисане 
посебном одлуком Скупштине којом се уводи локална 
комунална такса. 

Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, 
предмета и услуга од стране државних органа и организација, 
органа и организација територијалне аутономије и јединица 
локалне самоуправе, као и од стране субјеката према којима 
Република Србија, АП Војводина и град Панчево врши права 
оснивача.

Када се као подносиоци захтева за постављање мањих 
монтажних, покретних и других објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене, појављују правна 
лица, предузетници и физичка лица чије су делатности: 
стари, уметнички занати, народна радиност, регистрована 
пољопривредна газдинства, спортске организације, политичке 
странке, синдикати, цркве, верске заједнице, недобитна 
удружења, а за потребе организовања манифестација од 
интереса за град Панчево, које се финансирају делом из Буџета 
града Панчева, плаћа се локална комунална такса умањена за 
99 %.

Члан 7.
Приликом заузимања јавних саобраћајних површина ради 

постављања киоска, покретних и празничних тезги, осталих 
покретних објеката и уређаја, других објеката и банкомата, 
морају бити испуњени следећи услови:

- ширина слободног пролаза за пешаке на тротоару мора 
износити најмање 1,60 м;

- морају бити обезбеђени троуголови прегледности на 
укрштањима путева, проточност и безбедност моторног, 
бициклистичког и пешачког саобраћаја;

- да удаљеност од ивице коловоза износи најмање 0,80 м.

Члан 8.
За учествовање у поступку јавног надметања за 

постављање киоска на површинама јавне намене одређује се 
гарантни износ.

Гарантни износ из става 1. овог члана износи за:

I зону: 80.000,00 динара,
II зону: 65.000,00 динара
III зону: 50.000,00 динара,
IV зону: 45.000,00 динара,
V зону: 35.000,00 динара.

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

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

Почетни једнократни износ у циљу стицања права за 
коришћење површине јавне намене ради постављања киоска 
износи 30.000,00 динара.

III ПРИВРЕМЕНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ

1. КИОСЦИ

Члан 9.
За постављање или монтирање (у даљем тексту: 

постављање) киоска може се дати на коришћење део површине 
јавне намене која је дефинисана Правилником и то на период 
који не може бити дужи од 10 година.

Изузетно од става 1. овог члана, уколико се укаже потреба 
за постављањем киоска који ће заузимати већу површину од 
површине утврђене Правилником, надлежни секретаријат, 
на образложени предлог Комисије коју образује надлежни 
секретаријат, сагласност даје Градоначелник града Панчева (у 
даљем тексту: Градоначелник).

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

Члан 10
Киоском, у смислу ове одлуке, сматра се типски 
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монтажно-демонтажни објекат који се не може зидати већ само 
постављати као готов производ у складу са Правилником.

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

Члан 11.
Давање на коришћење дела површине јавне намене 

на одређено време ради постављања киоска врши се путем 
јавног надметања, а у случајевима утврђеним овом Одлуком и 
непосредном погодбом.

Надзорни одбор ЈП "Дирекција" доноси Одлуку о 
расписивању јавног огласа за коришћење дела површине јавне 
намене путем јавног надметања (у даљем тексту: јавни оглас).

Члан 12.
Jавни оглас обавезно садржи:
1. податке о месту и површини дела површине јавне 

намене (микролокација према Правилнику),
2. тип и површину киоска који може да се постави на делу 

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

коришћење;
5. износ локалне комуналне таксе за коришћење дела 

површине јавне намене,
6. почетни једнократни износ у циљу стицања права за 

коришћење дела површине јавне намене ради постављања 
киоска (у даљем тексту: почетни једнократни износ),

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

8. висину депозита на име трошкова за уклањање киоска са 
дела површине јавне намене након престанка права коришћења 
(у даљем тексту: депозит),у износу од 10.000,00 динара и број 
рачуна на који се депозит уплаћује,

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

10. место и време одржавања јавног надметања,
11. назнаку да ће део површине јавне намене добити на 

коришћење учесник у поступку јавног надметања који понуди 
највиши једнократни износ,

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

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

14. Подаци о могућности прикључења киоска на 
комуналну инфраструктуру; 

15. уверење Секретаријата за пореску администрацију 
којим доказује да нема дуговања по основу изворних прихода 
града Панчева, и

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

Оглас из става 1. овог члана објављује се на огласној 
табли ЈП "Дирекција" и у локалном листу.

Члан 13.
Поступак за давање на коришћење дела површине јавне 

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

Комисија има председника,заменика председника, два 
члана и њихове заменике.

Председника,заменика председника, једног члана и 
заменика једног члана именује Надзорни одбор ЈП "Дирекције" 
из редова запослених у ЈП „Дирекција“, а једног члана и 
његовог заменика из редова запослених у Градској управи града 
Панчева именује Градоначелник. Комисија, након спроведеног 
поступка јавног надметања за давање на коришћење површине 
јавне намене, доноси Одлуку о додели на коришћење површине 
јавне намене за постављање киоска ( у даљем тексту: Одлука 
о додели).

Стручне и административне послове за потребе Комисије 
обаља ЈП "Дирекција"

ЈП „Дирекција„ је дужна да пре отпочињања поступка 
доделе површине јавне намене прибави од надлежних 
предузећа информацију о могућости прикључења на постојећу 

комуналну инфраструктуру.

Члан 14.
Пре започињања јавног надметања Комисија:
- утврђује да ли је оглашавање јавног надметања обављено 

у складу са овом Одлуком,
- констатује колико је заинтересованих лица присутно на 

јавном надметању, проверава да ли су иста уплатила гарантни 
износ чија је висина наведена у огласу,

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

Члан 15.
Ако су испуњени услови из претходног члана, председник 

Комисије објављује да се може започети са јавним надметањем.
Председник Комисије објављује почетни једнократни 

износ и позива учеснике јавног надметања да узму учешће у 
јавном надметању.

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

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

Комисија ће констатовати да је поступак јавног надметања 
успео и уколико у поступку учествује само један учесник 
односно његов овлашћени засупник.

Члан 16.
Комисија води записник о јавном надметању. Учесник 

јавног надметања који је понудио највећи једнократни 
износ дужан је да одмах, након спроведеног поступка јавног 
надметања на позив председника Комисије, потпише изјаву да 
је понудио највећи једнократни износ, са назнаком висине тог 
износа, као и да прихвата све друге услове за коришћење дела 
јавне површине из ове Одлуке.

Председник Комисије, затим објављује да је јавно 
надметање завршено.

Члан 17.
Одлука о додели на коришћење дела површине јавне 

намене на одређено време ради постављања киоска објављује 
се непосредно након лицитације усмено учесницима на 
лицитацији и писмено на огласној табли ЈП "Дирекције" у року 
од 3 дана од дана одржавања лицитације.

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

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

Члан 18.
Лицу које није стекло право на део површине јавне намене 

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

Лице у поступку јавног надметања, које не потпише 
Изјаву о прихватању услова из члана 16. ове одлуке, губи право 
на повраћај гарантног износа.

Лице у поступку јавног надметања, које је стекло право 
на део површине јавне намене за постављање киоска дужно је 
да пре доношења Одлуке о коришћењу дела површине јавне 
намене за постављање киоска, уплати највећи излицитирани 
једнократни износ и утврђени депозит, на име трошкова 
уклањања објекта и да ЈП "Дирекција" достави доказ о 
извршеним уплатама.

Највећи излицитирани једнократни износ је основ за 
остваривање права коришћења површине јавне намене и 
представља приход буџета града Панчева.

Уколико лице не поступи у складу са ставом 3. овог члана, 
сматра се да је одустало од права за постављање киоска, у ком 
случају се поступак јавног надметања за коришћење површине 
јавне намене за постављање киоска понавља.

Члан 19.
Када је правном и физичком лицу (у даљем тексту: 

корисник) у поступку јавног надметања додељен на 
коришћење део површине јавне намене за киоск, Надзорни 
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одбор ЈП "Дирекција“ доноси Одлуку о коришћењу површине 
јавне намене за постављање киоска (у даљем тексту: Одлука о 
коришћењу), на предлог Комисије.

Одлука о коришћењу доноси се на период од 10 година.
По престанку права коришћења, а након уклањања киоска 

од стране корисника, у року од 30 дана, средства депозита биће 
враћена кориснику, у уплаћеном износу, а од средстава из 
буџета града Панчева.

Члан 20.
Одлука о коришћењу, обавезно садржи:
- податке о Одлуци којом је део површине јавне намене за 

постављање киоска додељен на коришћење,
- податке о кориснику дела површине јавне намене 

(назив правног лица/предузетника, седиште фирме, порески 
идентификациони број/матични број),

- податке о зони, површини дела површине јавне намене, 
типу и намени киоска,

- период накоји се Одлука доноси,
- врсту делатности која се може обављати у киоску,
- одредбу да је корисник површине јавне намене у обавези 

да плаћа локалну комуналну таксу према одредбама посебне 
Одлуке, у складу са Решењем надлежног секретаријата градске 
управе града Панчева,

- обавезу корисника да прибави одобрење за постављање 
киоска и отпочне са обављањем делатности у киоску најкасније 
у року од 60 дана од дана доношења одобрења, јер ће то бити 
основ за престанак права коришћења;

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

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

- забрану корисника да правним пословима пренесе на 
друго лице право коришћења на делу површине јавне намене, 
што је основ за престанак права коришћења и

- забрану промене делатности у току трајања права 
коришћења, без сагласности Надзорног одбора ЈП „Дирекција“.

ЈП „Дирекција“ доноси Одлуку о престанку права 
коришћења у случајевима предвиђеним алинејема 10 и 11 овог 
члана.

Члан 21.
Изузетно, без јавног огласа део површине јавне намене за 

постављање киоска се може дати на коришћење непосредном 
погодбом:

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

2. члановима уже породице корисника када исти престане 
да обавља делатност у киоску и то само на преостало време 
коришћења права на делу површине јавне намене утврђено 
Одлуком о коришћењу ранијем кориснику;

3. када корисник – правно лице тражи одређивање за 
закупца друго правно лице чији је оснивач или када корисник 
– правно лице тражи одређивање за закупца друго правно 
лице, а оба правна лица имају истог оснивача, односно када је 
код корисника – правног лица дошло до одређених статусних 
промена, а на преостало време трајања права на коришћење 
дела површине јавне намене утврђене Одлуком о коришћењу 
ранијем кориснику.

4. када корисник – физичко лице тражи одређивање за 
закупца правно лице чији је оснивач или када оснивач правног 
лица због брисања истог из регистра надлежног органа, тражи 
да буде одређен за корисника као физичко лице, а на преостало 
време трајања права на коришћење дела површине јавне 
намене утврђене Одлуком о коришћењу ранијем кориснику.

Одлуку о коришћењу за постављање киоска непосредном 
погодбом у случајевима из претходног става доноси Надзорни 
одбор ЈП "Дирекција".

Одлука из претходног става садржи нарочито: податке о 
кориснику, месту и површини дела површине јавне намене, 
типу, површини и намени киоска, времену на који се даје део 
површине јавне намене на коришћење као и друге елементе 
предвиђене чланом 20 ове Одлуке.

Корисник је дужан да у року од 15 дана, од дана 
доношења Одлуке о коришћењу из става 2. овог члана, поднесе 

захтев надлежном секретаријату за измену одобрења и измену 
решења о локалној комуналној такси.

Члан 22.
Изузетно, правним лицима и предузетницима, који на 

дан ступања на снагу ове Одлуке користе део површине јавне 
намене, може се дозволити коришћење дела површине јавне 
намене за постављање киоска, без спровођења поступка јавног 
надметања, на основу Одлуке о коришћењу дела површине 
јавне намене коју доноси Надзорни Одбор ЈП „Дирекција“ 
Панчево на период од 10 година, уколико:

-доставе доказ да су измирили све доспеле обавезе по 
основу изворних прихода јединице локалне самоуправе, на дан 
подношења захтева,

-поднесу захтев за доношење Одлуке о коришћењу дела 
површине јавне намене, са свом потребном документацијом за 
доношење Одлуке о коришћењу дела површине јавне намене, у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Захтев обавезно садржи:
- податке о кориснику дела површине јавне намене 

(назив правног лица/предузетника, седиште фирме, порески 
идентификациони број/матични број),

- податке о врсти киоска, делатности која се обавља 
у киоску на делу површине јавне намене на који се киоск 
поставља,

- податке о локацији;

Члан 23.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

Члан 24.
Корисник коме је дат део површине јавне намене за 

постављање киоска подноси надлежном секретаријату захтев 
за издавање одобрења за постављање киоска у року од 60 дана 
од дана доношења Одлуке о коришћењу.

Захтев за издавање обавезно садржи податке о врсти и 
намени објекта, податке о давању на коришћење дела површине 
јавне намене на који ће се поставити киоск.

Уз захтев за издавање одобрења доставља се:
- Одлука о коришћењу у 2 примерка,
- скица са техничким описом, 
- потребне сагласности прописане посебним прописима, 
- информацију о могућности прикључења на комуналну 

инфраструктуру које је прибавило ЈП „Дирекција“ у поступку 
расписавања јавног огласа

- доказ о уплаћеној административној такси.
Надлежни секретаријат дужан је да у року од 8 дана од 

дана подношења захтева изда одобрење за постављање киоска 
и да примерак одобрења достави Секретаријату за пореску 
администрацију.

Корисник је обавезан да, након прибављања одобрења за 
постављање кисока од стране надлежног секретаријата, а пре 
постављања киоска на делу површине јавне намене, пријави 
радове Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе, 
најкасније 3 дана пре започињања извођења радова.

Корисник поставља киоск на делу површине јавне намене 
на основу одобрења.

Члан 25.
Одобрење за постављање киоска на површини јавне 

намене садржи:
- податке о кориснику дела површине јавне намене 

(назив правног лица/предузетника, седиште фирме, порески 
идентификациони број/матични број),

- податке о врсти киоска, делатности која се обавља 
у киоску на делу површине јавне намене на који се киоск 
поставља,

- податке о локацији и друге услове из Одлуке о коришћењу 
за постављање киоска.

Надлежни секретаријат дужан је да води посебну 
евиденцију о издатим одобрењима за постављање киоска на 
делу површине јавне намене, а ЈП „Дирекција“ евиденцију о 
донетим Одлукама о коришћењу.

По добијању одобрења корисник остварује право на 
повраћај гарантног износа у уплаћеном износу без камате, 
из средстава буџета града Панчева, у року од 30 дана од дана 
подношења захтева.
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2.КОНТЕЈНЕРИ ЗА МОНИТОРИНГ

Члан 26.
Део површине јавне намене може се дати на коришћење за 

постављање контејнера за мониторинг, непосредном погодбом, 
органима Републике Србије, АП Војводине и града Панчева, 
као и другим правним лицима чији је оснивач Република 
Србија, АП Војводина, град Панчево, на основу саобраћајно 
техничких услова које издаје ЈП „Дирекција“, на период који 
не може бити дужи од 10 година.

Одлуку о коришћењу за постављање контејнера за 
мониторинг непосредном погодбом доноси ЈП "Дирекција".

Одлука из претходног става садржи нарочито: податке о 
кориснику, месту и површини дела површине јавне намене, 
типу и површини контејнера за мониторинг, времену на који се 
даје део површине јавне намене на коришћење.

Члан 27.
Одобрење за постављање контејнера за мониторинг, 

доноси се на начин и по поступку који је предвиђен за издавање 
одобрења за постављање киоска.

За постављање контејнера за мониторинг на површинама 
јавне намене не плаћа се локална комунална такса.

3. БАШТЕ

Члан 28.
Власник, односно закупац пословне просторије (у даљем 

тексту: корисник) у циљу обављања угоститељске делатности 
може привремено да постави башту на површини јавне намене, 
на основу Решења о одобрењу Секретаријата за урбанизам, 
грађевинске и стамбено комуналне послове (у даљем тексту: 
надлежни секретаријат). 

Корисник је у обавези да по престанку права коришћења 
дела јавне површине, уклони башту са површине јавне намене 
и врати је у првобитно стање.

Власник, односно закупац пословних просторија је дужан 
да у року 3 дана пре постављања баште, поднесе Секретаријату 
надлежном за инспекцијске послове пријаву за постављање 
баште.

Власник, односно закупац пословних просторија је дужан 
да у року 8 дана од дана постављања баште, поднесе захтев 
Секретаријату за пореску администрацију за утврђивање 
обавезе плаћања локалне комуналне таксе. 

Члан 29.
Башта може бити:
1. отвореног типа,
2. затвореног типа.

Башта отвореног типа може да садржи следеће елементе: 
столове и столице, сунцобране или тенде, жардињере са 
засадима и заштитне ограде којима се ограђује башта до 
висине 0,5 м и монтажно-демонтажну платформу направљену 
од металних профила, дрвета и итисона у циљу изравнања 
подлоге – терена максималне висине до 40 цм.

Башта отвореног типа може да има и монтажно-
демонтажну конструкцију надстрешнице.

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

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

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

За конструкцију надстрешнице корисник пословног 
простора и корисник баште дужан је да прибави одговарајућу 
дозволу за градњу прописану Законом о планирању и изградњи.

На местима за паркирање, башта отвореног типа 
поставља се у периоду од 01.04. до 31.10. текуће године, а 
башта затвореног типа може се поставити и користити током 
целе године.

На деловима јавне површине који не представљају места 
за паркирање, башта се на захтев закупца, може постављати и 
користити у периоду од 01.04. до 31.10. текуће године, или у 
току целе године.

Члан 30.
Ивица површине основе баште мора бити обележена на 

тлу, линијама беле боје дужине 15цм и ширине 15цм. Линије 
се обавезно исцртавају на угловима и преломним тачкама, 
а на равним деловима на сваких 2м дужине, тако да након 
постављања баште буде видљива половина њене ширине. 

Обележавање површине баште врши Служба за 
заједничке послове и надлежни секретаријат Градске управе 
Града Панчева. 

Сви елементи баште морају бити постављени унутар 
одобрене основе баште. Башта се не може поставити док се не 
изврши обележавање основа баште на тлу.

Члан 31.
Башта се може поставити на површини јавне намене тако 

да не нарушава површину на коју се поставља.
Елементи баште не смеју бити трајно фиксирани за 

подлогу анкерима, те у том смислу забрањено је разбијање, 
бушење и деградирање подлоге.

За постављање баште у делу насељеног места које 
представља амбијенталну целину, простор од културно-
историјског значаја, центар насељеног места, трг и слично 
могу се прописати и посебни услови.

Ширина баште може бити у ширини пословног простора 
испред кога се поставља.

Ширина баште може бити и шира од пословног простора 
испред којег се поставља и то:

- уз сагласност власника суседног стамбеног, односно 
пословног простора (сагласност Скупштине власника станова);

- уз сагласност Скупштине власника станова стамбене 
зграде, у којој се налази пословни простор.

- уз сагласност власника посебних делова зграде у којој се 
налази пословни простор.

Члан 32.
Башта у пешачкој зони и на тргу, поставља се тако да 

обезбеди најмање 3м за кретање пешака односно 3,5м за пролаз 
ватрогасног возила.

Башта отвореног типа поставља се тако да:
- ширина дела тротоара за кретање пешака буде најмање 

1,6м:
- ширина дела тротоара код улица са интензивним 

кретањем пешака буде најмање 2м;
- ширина дела тротоара за кретање пешака код баште дуже 

од 6 метара, баште у низу и баште постављене у непосредној 
близини пешачког прелаза, стајалишта јавног превоза и 
раскрснице, буде најмање 2 м;

- ивица баште буде удаљена од ивице коловоза најмање 
0,8м;

- ивица баште буде удаљена од пешачког прелаза најмање 
2м;

- ивица баште буде удаљена од стајалишта јавног превоза 
најмање 2м.“

Башта затвореног типа поставља се тако да:
- ширина дела тротоара за кретање пешака буде најмање 

2м;
- ивица баште буде удаљена од ивице коловоза најмање 

1м;
- ивица баште буде удаљена од пешачког прелаза најмање 

10м;
- ивица баште буде удаљена од стајалишта јавног превоза 

најмање 10м;
- ивица баште буде удаљена од раскрснице (најближе 

ивице попречног коловоза) најмање 10м.

Члан 33.
Улице са интензивним кретањем пешака, на територији 

Града су:
- Војводе Радомира Путника;
- Генерала Петра Арачића;
- Војводе Петра Бојовића;
- Карађорђева, од улице Војводе Радомира Путника до 

улице Браће Јовановић;
- Светог Саве, од улице Војводе Радомира Путника до 

улице Браће Јовановић;
- Димитрија Туцовића, од улице Штросмајерова да улице 

Браће Јовановић;
- Милоша Требињца, од лице Војводе Радомира Путника 

до улице Пастерова;
- Милоша Обреновића, од улице Милоша Требињца до 

улице Кнеза Михајла Обреновића;
- Максима Горког, од улице Војводе Радомира Путника до 

улице др. Светислава Касапиновића.
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Члан 34.
Башта се не може поставити:
- на коловозу и делу коловоза уређеном за паркирање 

(ниша за паркирање) који није денивелисан у односу на 
коловоз;

- на местима за паркирање возила изван улице;
- у зони раскрснице;
- на стајалишту јавног превоза;
- у ширини пешачког прелаза;
- у ширини колског и пешачког улаза у зграду или 

двориште;
- на траси противпожарног пута и на платоу за гашење 

пожара.

Члан 35.
За постављање баште надлежни секретаријат прибавља 

Решење о сагласности органа надлежног за послове саобраћаја.
За коришћење дела површине јавне намене, за постављање 

баште на местима за паркирање плаћа се двоструки износ 
локалне комуналне таксе.

Јавно комунално предузеће"Хигијена" Панчево (у даљем 
тексту: ЈКП "Хигијена") доноси Одлуку о коришћењу дела 
површине јавне намене за постављање баште на местима за 
паркирање.

Баште се могу постављати поред киоска који се баве 
угоститељском делатношћу.

Башта се не може поставити на местима за паркирање 
тако да својом локацијом омета прегледност. 

Члан 36.
Корисник пословног простора подноси надлежном 

секретаријату захтев за постављање баште.
Уз захтев се подноси:
- препис листа непокретности,
- уколико је пословни простор у закупу, сагласност 

закуподавца и уговор о закупу,
- решење о упису у регистар делатности са матичним 

бројем и ПИБ-ом,
- уверење Секретаријата за пореску администрацију 

Градске управе града Панчева којим доказује да нема дуговања 
по основу изворних прихода града Панчева

- доказ о уплаћеном депозиту,
- идејни пројекат односно оверену скицу са техничким 

описом објекта израђену од одговорног пројектанта са 
одговарајућом лиценцом.

- оверену изјаву да ће по престанку права коришћења дела 
површине јавне намене, објекат уклонити са површине јавне 
намене и површину јавне намене довести у првобитно стање;

- изјаву о томе, у ком периоду ће поставити и користити 
башту.

Корисник из става 1. овог члана обавезан је да башту 
уклони о свом трошку најкасније у року од 8 дана од престанка 
права коришћења.

Уколико корисник не поступи у складу са ставом 3. овог 
члана башта ће бити уклоњена принудним путем на терет 
корисника из средстава депозита уплаћеног на жиро рачун 
буџета града Панчева.

Висина депозита из претходног става износи 10.000,00 
динара.

Члан 37.
Одлуку о коришћењу дела површине јавне намене за 

постављање баште, по добијању Обавештења надлежног 
секретаријата да су се стекли услови за добијање одобрења за 
постављење баште, доноси ЈП“Дирекција“. 

Одлуку о коришћењу дела површине јавне намене за 
постављање баште на местима за паркирање, а по добијању 
обавештења надлежног секретаријата , да су се стекли 
услови за добијање одобрења за постављење баште, доноси 
ЈКП“Хигијена“.

Рок за доношење Одлука из става 1. и 2. овог члана је 7 
дана, од дана пријема Обавештења од надлежног секретаријата.

Кад захтев за постављање баште на површини јавне 
намене подноси власник угоститељског објекта, у циљу 
обављања угоститељске делатности, Одлука о коришћењу 
доноси се на период од 5 година.

Кад захтев за постављање баште на површини јавне 
намене подноси закупац пословних просторија у циљу 
обављања угоститељске делатности, Одлука о коришћењу, 
доноси се на период утврђен Уговором о закупу закљученим 
између закупца и закуподавца, а који не може бити дужи од 5 
година.

Члан 38.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

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

Члан 39.
Јавне телефонске говорнице и киосци са надстрешницом 

за аутобуско стајалиште могу се поставити на површини јавне 
намене, под условом да се на раскрсницама и угловима улица 
не смањује видљивост, не угрожава безбедност пролаза, не 
ремети изглед амбијенталне целине и нормално коришћење 
суседних објеката сталног карактера, не омета нормално 
кретање пешака на тротоару, као и други услови прописани 
Правилником.

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

Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште, у 
смислу ове Одлуке је објекат на аутобуском стајалишту за 
заштиту корисника јавног превоза и поставља се на начиин 
прописан за постављање киоска у складу са овом Одлуком.

Јавне телефонске говорнице и киосци са надстрешницом 
за аутобуско стајалиште могу се поставити на површини јавне 
наменe на период који не може бити дужи од 10 година.

Члан 40.
Корисник, након издавања Одлуке о коришћењу од стране 

ЈП "Дирекција", подноси надлежном секретаријату захтев 
за одобрење за постављање телефонске говорнице, односно 
киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште.

Уз захтев за постављање јавних телефонских говорница 
подноси се следеће:

- решење о упису у регистар делатности, са матичним 
бројем и ПИБ-ом,

- уверење Секретаријата за пореску администрацију 
Градске управе града Панчева којим доказује да нема дуговања 
по основу изворних

прихода града Панчева
- техничка информација коју издаје ЈП „Дирекција“
- сагласност ЈП „Дирекција“ за извођење радова на 

површини јавне намене
- Одлуку о коришћењу у 2 примерка.

Уз захтев за постављање киоска са надстрешницом за 
аутобуско стајалиште подноси се следеће:

- решење о упису у регистар делатности, са матичним 
бројем и ПИБ-ом;

- уверење Секретаријата за пореску администрацију 
Градске управе града Панчева којим доказује да нема дуговања 
по основу изворних прихода града Панчева;

- техничка информација коју издаје ЈП „Дирекција“ на 
основу Правилника;

- сагласност ЈП „Дирекција“ за извођење радова на 
површини јавне намене;

- Одлуку о коришћењу у 2 примерка;
- оверену скицу са техничким описом, према условима из 

Правилника.

Члан 41.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

5. ОТВОРЕНИ УГОСТИТЕЉСКИ САДРЖАЈИ

Члан 42.
Давање на коришћење површине јавне намене ради 

постављања отворених угоститељских садржаја врши се путем 
јавног надметања.

Надзорни одбор ЈП"Дирекција" доноси одлуку о 
расписивању јавног огласа за давање на коришћење дела 
површине јавне намене путем јавног надметања.

Поступак јавног надметања, доношење Одлуке о 
коришћењу и издавање одобрења за постављање отворених 
угоститељских садржаја, врши се на начин и по поступку који 
је предвиђен за давање на коришћење површине јавне намене 
и издавање одобрења ради постављања киоска.

Одлука о коришћењу за постављање отворених 
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угоститељских садржаја доноси се на период од 1 године.
Отворени угоститељски садржаји могу се постављати и 

користити у периоду од 01.04. до 31.10. текуће године.

Члан 43.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

6.КУЋИЦЕ ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ ПАСА И 
МАЧАКА БЕЗ ВЛАСНИКА 

Члан 44. 
На деловима површина јавне намене могу се постављати 

монтажне кућице намењене за исхрану и смештај паса и мачака 
без власника у складу са Правилником. 

Захтев за доношење Одлуке о коришћењу дела површине 
јавне намене за постављање кућица за исхрану и смештај 
паса и мачака без власника могу подносити удружења грађана 
регистрована за бригу о животињама као и Јавно комунално 
предузеће у чијој надлежности је поступање са псима и 
мачкама без власника. 

Кућице се постављају на основу Одлуке о коришћењу 
дела површине јавне намене издате од стране ЈП“Дирекција“ 
Панчево.

За коришћење дела површине јавне намене за постављање 
кућица из става 1. овог члана, не плаћа се локална комунална 
такса.

IV ПОКРЕТНИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ

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

Члан 45.
Аутомати и фрижидери за продају сладоледа могу се 

поставити на површини јавне намене, у периоду од 01.04. до 
31.10. текуће године.

Захтев за доношење Одлуке о коришћењу дела површине 
јавне намене за постављање уређаја из става 1. овог члана, 
подноси власник, односно закупац пословне просторије или 
корисник киоска испред које се постављају уређаји, односно 
правно лице које је се бави производњом и дистрибуцијом 
смрзнутих производа, уз сагласност власника, односно закупца 
пословне просторије или корисника киоска.

Аутомати и фрижидери за продају сладоледа који се 
не постављају испред пословног простора, односно киоска, 
постављају се у складу са Планом, и то један аутомат одређене 
врсте, или један фрижидер.

Расхладне витрине могу се поставити на површини јавне 
намене испред киоска током целе године, и то једна расхладна 
витирна по киоску.

Испред киоска се могу поставити један фрижидер за 
продају сладоледа и једна расхладна витрина.

Члан 46.
Покретне рекламне витрине се могу поставити на делу 

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

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

Покретне рекламне витрине се могу постављати током 
целе године, а обавезно се уклањају сваког радног дана по 
истеку радног времена.

Одобрење за постављање покретних рекламих витрина 
издаје се на период који не може бити дужи од 3 године.

Члан 47.
Аутомати, фрижидери за продају сладоледа, расхладне 

витрине и покретне рекламне витрине постављају се на основу 
Одобрења надлежног секретаријата и Одлуке о коришћењу 
које издаје ЈП "Дирекција". 

Одобрење за постављање аутомата, фрижидера за продају 
сладоледа, расхладних витрина и покретних рекламних 
витрина издаје надлежни секретаријат у року од 15 дана од 
дана подношења захтева за издавање одобрења.

Одлука ЈП „Дирекција“ о коришћењу дела површине 
јавне намене за постављање аутомата, фрижидера за продају 
сладоледа, расхладне витрине и покретне рекламне витрине, 
доноси се на период који не може бити дужи од 3.године.

Члан 48.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

2. УРЕЂАЈИ ЗА ПЕЧЕЊЕ И ПРОДАЈУ КОКИЦА, 
КУКУРУЗНИХ КЛАСОВА, КЕСТЕЊА, ШЕЋЕРНЕ 

ПЕНЕ И АМЕРИЧКИХ КРОФНИЦА

Члан 49.
Уређаји за печење и продају кокица, кукурузних класова, 

кестења, шећерне пене и америчких крофница (у даљем тексту: 
уређаји) могу се поставити под условом да заузимају збирно 
највише 2 m², на локацијама утврђеним Планом, на период који 
не може бити дужи од 3. године.

ЈП „Дирекција“ доноси Одлуку о коришћењу за 
постављање уређаја из става 1. овог члана.

Објекти из става 1. овог члана морају се уклонити са 
површине јавне намене у времену када не обављају делатност 
и у ту сврху обавезни су да поседују точкове ради лакше 
покретљивости.

Члан 50.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

3. ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ И ПРАЗНИЧНЕ ТЕЗГЕ
Члан 51. 

Покретна тезга је монтажна конструкција постављена 
уз пословни објекат са наменом за излагање робе која се у 
пословном објекту продаје.

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

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

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

2. осмог марта, у периоду од 1. до 10. марта текуће године,
3. ускршњих празника, у трајању од 15 дана, пре 

наступања и за време празника, и
4. разних традиционалних манифестација, у трајању од 

10 дана, пре наступања и за време тих манифестација.
Празнична тезга из става 3. овог члана може да заузме 

највише 2 m² површине јавне намене и мора испуњавати и 
друге услове прописане Планом.

ЈП „Дирекција“ доноси Одлуку о коришћењу за 
постављање покретних и празничних тезги.

За постављање празничних тезги не издаје се одобрење 
надлежног секретаријата.

Члан 52.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

4. ПЛАТОИ ЗА ПРОДАЈУ СЕЗОНСКИХ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ ВОЗИЛА

Члан 53.
Правна и физичка лица која имају регистровану 

одговарајућу делатност, односно пољопривредно газдинство, 
могу својим возилом и приколицом вршити продају сезонских 
пољопривредних производа на местима где је дозвољено 
заустављање и паркирање возила.

ЈКП "Хигијена доноси Одлуку о коришћењу дела 
површине јавне намене за продају сезонских пољопривредних 
производа на местима где је дозвољено заустављање и 
паркирање возила, које по плану стационарног саобраћаја, 
подлежу систему наплате, уз претходну сагласност надлежног 
органа за послове саобраћаја.

ЈП"Дирекција" доноси Одлуку о коришћењу дела 
површине јавне намене за продају сезонских пољопривредних 
производа на местима где је дозвољено заустављање и 
паркирање возила, које не подлежу систему наплате, уз 
претходну сагласност надлежног органа за послове саобраћаја.
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За продају сезонских пољопривредних производа, на 
местима где је дозвољено заустављање и паркирање возила, не 
издаје се одобрење надлежног секретаријата.

Члан 54.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

5. ПРОМОТИВНИ ПЛАТО

Члан 55.
Промотивни плато представља део површине јавне 

намене за потребе постављања покретних објеката и возила, 
постављених ради рекламирања промотивног материјала, 
односно промотивних производа на деловима површине јавне 
намене, односно местима за паркирање. 

Услови којима се прописују површина, изглед и техничке 
какрактеристике промотивних платоа биће дефинисане 
Одлуком о коришћењу ЈП "Дирекција", односно Одлукoм 
о коришћењу ЈКП „Хигијена“, уз претходну сагласност 
надлежног органа за послове саобраћаја.

Период на који се доноси Одлука о коришћењу, не може 
бити дужи од 15 дана.

За коришћење промотивних платоа не издаје се одобрење 
надлежног секретаријата.

Члан 56.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

5. ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНИХ ПРОГРАМА

Члан 57.
Објекти за извођење забавних програма, као што су 

циркуске шатре, луна паркови, рингишпили, дечји аутомобили 
за изнајмљивање и други уређаји за дечју забаву и спорт, 
монтажни платои и сл., постављају се на површини јавне 
намене на основу Одлуке о коришћењу ЈП “Дирекција”, у 
складу са Планом.

Период на који се могу поставити објекти за извођење 
забавних програма, не може бити дужи од 1 године.

За коришћење објеката за извођење забавних програма не 
издаје се одобрење надлежног секретаријата.

Члан 58.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

7. ХОРИЗОНТАЛНЕ РЕКЛАМЕ

Члан 59.
Хоризонталне рекламе које се постављају на деловима 

површина јавне намене максималних димензија до 4,00 м x 
4,00 м, на којима се рекламирају правна лица, на основу Одлуке 
о коришћењу ЈП "Дирекција", а све у складу са Планом.

Период на који се могу поставити хоризонталне рекламе, 
не може бити дужи од 1 године.

За коришћење хоризонталних реклама не издаје се 
одобрење надлежног секретаријата.

Члан 60.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

8.РЕКЛАМНИ ПАНОИ (РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ, 
СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ, БИЛБОРДИ, 

ПОКРЕТНИ БИЛБОРДИ, СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМНЕ 
ТАБЛЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ 
РАСВЕТЕ) И ПОКРЕТНИ МОБИЛИЈАР (КЛУПЕ, 
ПЕРДЕ, УКРАСНЕ ЖАРДИЊЕРЕ И УМЕТНИЧКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ)

Члан 61.
Рекламни панои су рекламне табле, светлеће рекламне 

табле, билборди, покретни билборди, светлеће рекламне табле 

прикључене на стубовима јавне расвете, а који се постављају 
на површинама јавне намене.

Покретни мобилијар су клупе, перде, украсне жардињере 
и уметничке инсталације који се постављају на површинама 
јавне намене.

Рекламне табле су табле на којима се врши рекламирање 
корисника и постављају се на површинама јавне намене у 
насељу и земљишном појасу општинских путева и улица 
насељеног места, као и уз општинске путеве ван насељеног 
места, максималне површине за рекламирање 3,00 m2.

Саобраћајно техничке услове за постављање рекламних 
табли у путном појасу, утврђује управљач пута. 

Светлеће рекламне табле су табле на којима се врши 
рекламирање корисника које се постављају на стубу максималне 
висине до 3м, који се налазе на површинама јавне намене, у 
складу са Планом. Светлеће рекламне табле су максималних 
димензија 1300цмХ1900цм, могу бити једностране или 
двостртане, осветљене.

Уз захтев за постављање светлеће рекламне табле, 
доставља се главни пројекат са техничком контролом, према 
Плану постављања, као и Одлука о коришћењу дела површине 
јавне намене издата од стране ЈП“Дирекција“ Панчево. 

Билборди су рекламне плоче димензија максимално 5,00 
m x 3,00 m, који се постављају на стубовима који се налазе 
на површинама јавне намене и могу бити осветљени или 
неосветљени, једнострани или двострани у складу са Планом.

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

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

Светлеће рекламне табле прикључене на стубовима јавне 
расвете, могу се постављати и у зони пешачке комуникације.

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

Уз захтев за постављање рекламих табли, покретних 
билборда, светлећих рекламних табли прикључених на 
стубовима јавне расвете, доставља се техничка скица са 
димензијама.

Уз захтев за постављање билборда, доставља се главни 
пројекат са техничком контролом, према Плану постављања, 
као и Одлука о коришћењу дела површине јавне намене издата 
од стране ЈП“Дирекција“ Панчево. 

Рекламне табле, покретни билборди и светлеће рекламне 
табле прикључене на стубовима јавне расвете, постављају се 
на површинама јавне намене на основу Одлуке о коришћењу 
ЈП „Дирекција“ .

Период на који се доноси Одлука о коришћењу из 
претходног става, не може бити дужи од 1. године.

На делу површине јавне намене, билборди и светлеће 
рекламне табле, се постављају на основу одобрења надлежног 
секретаријата, а према локацији дефинисаној Планом, као и 
Одлуке о коришћењу дела површине јавне намене издате од 
стране ЈП“Дирекција“ Панчево, на период који не може бити 
дужи од 3 године.

Корисницима дела јавне површине,чији је оснивач град 
Панчево, за постављање табли туристичког и информационог 
садржаја, Одлуку о коришћењу доноси ЈП"Дирекција", а на 
основу саобраћајно-техничких услова којима ће се дефинисати 
облик и површина рекламних табли, на период од три (3) 
године. 

Клупе, перде, украсне жардињере и уметничке 
инсталације се постављају на површинама јавне намене, на 
основу саобраћајно техничких услова ЈП „Дирекција“, на 
период који не може бити дужи од 5. година, а за исте се не 
плаћа локална комунална такса.

За рекламне паное осим билборда, и покретни мобилијар 
не издаје се одобрење надлежног секретаријата.

Члан 62.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

9. ПОСТУПАК ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ 
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА И ПОКРЕТНОГ МОБИЛИЈАРА

Члан 63.
Правна и физичка лица подносе надлежном секретаријату 

захтев за постављање покретних објеката и уређаја на површини 
јавне намене и то: аутомата, фрижидера за продају сладоледа, 
расхладних витирна и рекламних витрина, уређаја за печење 
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и продају кокица, кукурузних класова, кестења, шећерне пене, 
америчких крофница, покретних тезги, светлећих рекламних 
табли и билборда.

Уз захтев се прилаже:
- решење о упису у регистар делатности, са матичним 

бројем и ПИБ-ом;
- за физичка лица фотокопија личне карте; 
- уверење Секретаријата за пореску администрацију 

Градске управе града Панчева којим доказује да нема дуговања 
по основу изворних прихода града Панчева

- скица објекта, односно уређаја са израженим 
димензијама у опису,

- главни пројекат са техничком конторолом када се захтев 
односи на постављање билборда односно светлеће рекламне 
табле,

- изјава да ће исти уклонити по истеку времена одређеног 
у Одобрењу за коришћење дела површине јавне намене,

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

- Одлуку о коришћењу ЈП“Дирекција“ у 2 примерка.

Надлежни секретаријат издаје Одобрење за постављање 
покретних објеката, уређаја, билборда и светлећих рекламних 
табли на делу површине јавне намене у року од 15 дана од дана 
подношења захтева.

V ДРУГИ ОБЈЕКТИ
1.СПОМЕНИЦИ, СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА И 

СКУЛПТУРАЛНА ДЕЛА

Члан 64.
Споменици су објекти који се могу постављати на 

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

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

Изградња и постављање споменика и спомен обележја, на 
површинама јавне намене,врши се уз претходно прибављену 
сагласност Министарства надлежног за послове културе. 

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

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

Члан 65. 
Комисија надлежна за споменике, спомен обележја и 

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

Уз захтев се прилаже:
- оверена скица са техничким описом објекта (споменика, 

спомен обележја и скулптуралног дела) израђена од одговорног 
пројектанта са одговарајућом лиценцом.

- саобраћајно-техничких услова које издаје ЈП 
«Дирекција» 

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

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

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

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

2. МОБИЛИЈАР СПОРТСКОГ КАРАКТЕРА (ТРЕНАЖЕР 
СТЕНЕ ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ, ФИТНЕС 

МОБИЛИЈАР, СКЕЈТ ПАРКОВИ, ШАХОВСКЕ ТАБЛЕ 
И СЛ.)

Члан 66.
Мобилијар спортског карактера су тренажер стене за 

спортско пењање, фитнес мобилијар, скејт паркови, шаховске 
табле и слично, који се састоје од подлоге, реквизита и пратећег 
мобилијара (клупе, корпе за отпатке и сл.) и могу се поставити 
на површинама јавне намене, на зеленим површинама и 
парковима.

Мобилијар спортског карактера се поставља на 
површинама јавне намене, на основу техничких услова ЈП 
„Дирекција“ , на период који не може бити дужи од 5. година.

ЈП „Дирекција“ доноси Одлуку о коришћењу за 
постављање мобилијара спортског карактера на површинама 
јавне намене.

Члан 67.
Правна лица подносе надлежном секретаријату захтев за 

постављање мобилијара спортског карактера, уз који прилажу:
- решење о упису у регистар делатности, са матичним 

бројем и ПИБ-ом;
- уверење Секретаријата за пореску администрацију 

Градске управе града Панчева којим доказује да нема дуговања 
по основу изворних прихода града Панчева;

- саобраћајно-техничких услова које издаје ЈП 
«Дирекција»;

- главни пројекат са техничком конторолом за стене за 
спортско пењање

- изјава да ће исти уклонити по истеку времена одређеног 
у одобрењу за коришћење дела површине јавне намене;

- Одлуку о коришћењу ЈП“Дирекција“ у 2 примерка;
Надлежни секретаријат издаје одобрење за постављање 

мобилијара спортског карактера на делу површине јавне 
намене у року од 15 дана од дана подношења захтева.”

3. ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ 
МАТЕРИЈАЛОМ И ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ 

РАДОВА

Члан 68.
Правна и физичка лица могу поднети ЈП "Дирекција" 

захтев за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и 
за извођење грађевинских радова (постављање монтажне скеле 
и слично);

ЈП „Дирекција“ доноси Одлуку о коришћењу за заузеће 
јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова.

Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и 
извођење грађевинских радова на површинама јавне намене, 
врши се у складу са општим актима града Панчева којима се 
регулише опште уређење и уређење саобраћаја на територији 
града Панчева.

Члан 69.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

4. ЧИЛЕРИ

Члан 70.
Чилери су уређаји који могу бити за хлађење или могу бити 

у варијанти са топлотним пумпама, а који се могу поставити 
на делу површине јавне намене, на делу зелених површина и 
слично (у даљем тескту: део површине јавне намене).

Чилери се постављају на делу површине јавне намене, 
на делу зелених површина и слично, на основу саобраћајно-
техничких услова ЈП „Дирекција“ на период који не може бити 
дужи од 5. година.

Одлуку о коришћењу за постављање чилера на делу 
површине јавне намене, доноси ЈП „Дирекција“.

Површина дела површине јавне намене која се може дати 
на коришћење за постављање чилера не може бити већа од 
20,00 m².

Када се чилери постављају за потребе функционисања 
јавних објеката и објеката који су утврђени за непокретно 
културно добро, на деловима површина јавне намене, поред 
чилера са топлотним пумпама, могу се поставити и енергетски 
блокови, с тим да заузеће дела површине јавне намене може 
бити и веће од 20 м2, под условом да за то постоје технички 
услови и могућност предвиђена урбанистичким планом, а на 
период који може бити дужи од 5 година.

Површина дела површине јавне намене на којој се 
постављају чилери мора бити ограђена и обезбеђена.
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Члан 71.
Правна лица и предузетници подносе надлежном 

секретаријату захтев за постављање чилера, уз који прилажу:
- препис листа непокретности као доказ о власништву 

пословног простора испред ког се постављају чилери
- уколико је пословни простор у закупу сагласност 

закуподавца и уговор о закупу,
- решење о упису у регистар делатности, са матичним 

бројем и ПИБ-ом;
- уверење Секретаријата за пореску администрацију 

Градске управе града Панчева којим доказује да нема дуговања 
по основу изворних прихода града Панчева

- саобраћајно-техничке услове које издаје ЈП “Дирекција”
- главни пројекат са техничком контролом 
- изјава да ће исти уклонити по истеку времена одређеног 

у одобрењу за постављање чилера на делу површине јавне 
намене

- Одлуку о коришћењу ЈП“Дирекција“ у 2 примерка
- сагласност Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ 

Панчево када се чилери постављају на зеленим површинама.
- Услове Секретаријата за заштиту животне средине 

Градске управе града Панчева.
Надлежни секретаријат издаје одобрење за постављање 

чилера на делу површине јавне намене у року од 15 дана од 
дана подношења захтева.

Члан 72.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

5. БАНКОМАТИ
Члан 73.

Банкомате - уређаје за подизање новца могу постављати 
пословне банке на делу површине јавне намене (тротоар, трг, 
пешачка зона, зелена површина ).

Када се банкомат/и поставља/ју на површини јавне намене 
која је Планом предвиђена као зелена површина, корисник је у 
обавези да прибави сагласност ЈКП"Зеленило".

Банкомати се постављају на делу површине јавне намене, 
на основу Одобрења надлежног секретаријата, у складу са 
Планом о техничким условима ЈП „Дирекција“, на период који 
не може бити дужи од 5. година.

Одлуку о коришћењу за постављање банкомата на делу 
површине јавне намене, доноси ЈП „Дирекција“.

Површина дела површине јавне намене која се може дати 
на коришћење за постављање банкомата не може бити већа од 
3,00 m².

Члан 74.
Правна лица подносе надлежном секретаријату захтев за 

постављање банкомата, уз који прилажу:
- решење о упису у регистар делатности, са матичним 

бројем и ПИБ-ом;
- уверење Секретаријата за пореску администрацију 

Градске управе града Панчева којим доказује да нема дуговања 
по основу изворних прихода града Панчева

- саобраћајно-техничке услове које издаје ЈП “Дирекција” 
- скица банкомата са израженим димензијама у опису,
- оверену изјаву да ће исти уклонити по истеку времена 

одређеног у одобрењу за постављање банкомата на делу 
површине јавне намене

- оверену изјаву да ће уредити површину јавне намене и 
довести је у првобитно стање, у року од 8 дана од дана истека 
рока назначеног у Одлуци о коришћењу;

- Одлуку о коришћењу ЈП“Дирекција“ у 2 примерка;

Надлежни секретаријат издаје одобрење за постављање 
банкомата на делу површине јавне намене у року од 15 дана од 
дана подношења захтева.

Члан 75.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну таксу 

на основу Решења надлежног Секретаријата за пореску 
администрацију.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ ПОСТАВЉАЊА 
И УКЛАЊАЊА ПРИВРЕМЕНИХ МОНТАЖНИХ, 

ПОКРЕТНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И И УРЕЂАЈА 

Члан 76.
ЈП "Дирекција" је дужна да води евиденцију о донетим 

актима у складу са Одлуком о коришћењу дела површине јавне 
намене, ради постављања привремених монтажних покретних 
и других објеката и уређаја.

ЈП "Дирекција" је у обавези да надлежном секретаријату 
ради евиденције достави Одлуку о коришћењу дела површине 
јавне намене.

ЈКП „Хигијена“ је у обавези да надлежном секретаријату 
ради евиденције достави Одлуке о коришћењу дела површине 
јавне намене за постављање башти на местима за паркирање и 
Одлуке о коришћењу дела површине јавне намене за продају 
сезонских пољопривредних производа на местима где је 
дозвољено заустављање и паркирање возила, које по плану 
стационарног саобраћаја, подлежу систему наплате.

Када престане право коришћења дела површине јавне 
намене, а корисник у прописаном року не уклони објекат из 
става 1. и става 3. овог члана, ЈП "Дирекција", односно ЈКП 
"Хигијена" је дужна да о томе обавести Секретаријат за 
инспекцијске послове, Градске управе града Панева.

Члан 77.
Корисник дела површине јавне намене, односно корисник 

објекта или уређаја је дужан да објекат или уређај постави, 
односно отпочне са обављањем делатности у року који не може 
бити дужи од 60 дана од дана прибављања одобрења.

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

Члан 78.
Корисник дела површине јавне намене, односно корисник 

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

Лице из става 1. овог члана је дужно да поред објекта или 
уређаја постави корпу за смеће. 

Право коришћења дела површине јавне намене корисник 
не може пренети на друго лице.

Члан 79.
Корисник дела површине јавне намене, односно корисник 

објекта или уређаја је дужан да објекте и уређаје уклони са 
површине јавне намене у року од 8 дана по истеку времена 
одређеном одобрењем, као и у другим случајевима утврђеним 
овом Одлуком.

VII НАДЗОР

Члан 80.
Инспекцијски надзор врши комунална и грађевинска 

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

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

- када је објекат или уређај постављен без одобрења;
- када је објекат или уређај постављен или се користи 

супротно условима одређеним одобрењем;
- када је објекат или уређај постављен на место које није 

одређено Правилником, односно Планом;
- када се промени неки од услова утврђених Правилником, 

односно Планом а лице из става 1 овог члана се не прилагоди у 
складу са измењеним условима у остављеном року;

- када постављени објекат, односно уређај користи 
неовлашћено лице;

- када корисник дела површине јавне намене не почне да 
користи објекат или уређај у року од 60 дана од дана издавања 
одобрења за постављење привременог објекта;

- када се привремени објекат не користи дуже од 90 дана 
без оправданих разлога;

- када је то неопходно због измене режима саобраћаја;
- када је то неопходно ради реализације радова на 

реконструкцији, одржавању или постављању комуналних 
објеката. 

Уколико у року одређеном у решењу из става 2. овог 
члана, корисник дела површине јавне намене, односно 
корисник објекта или уређаја не уклони исти са површине 
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јавне намене, уклањање ће се извршити принудним путем о 
трошку корисника из средстава депозита ,у року од 30 дана од 
дана добијања закључка којим се дозвољава извршење решења 
надлежне инспекције.

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

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 81.
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се 

за прекршај правно лице ако:
1. на делу површине јавне намене постави привремени 

монтажни објекат, покретни објекат и уређај без одобрења, 
односно пријаве 

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

3. не уклони монтажни објекат, покретни објекат и уређај 
са површине јавне намене у времену кад не обавља делатност, 
истеком рока за престанак права коришћења дела јавне 
површине и не поступи по решењу надлежне инспекције. 

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

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

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће 
се одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог 
члана.

Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се 
предузетник за прекршај из става 1. овог члана.

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се 
физичко лице за прекршај из става 1. овог члана.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 82.
Постојећи Правилник о општим условима за постављање 

привремених монтажних објеката на јавним површинама 
и План о техничким условима за привремено постављање 
покретних објеката и уређаја на јавним површинама, остају на 
снази до доношења нових. 

Члан 83.
Решавање поднетих захтева за издавање одобрења који 

нису решени до дана ступања на снагу ове Одлуке наставиће 
се по одредбама ове Одлуке. 

Члан 84.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других 
објеката привременог карактера на површинама јавне намене 
("Службени лист града Панчева" број 2/2014-пречишћен текст 
и 6/2014).

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-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу чланa 87. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09-др.закон, 72/09-
др. закон и 43/11-Одлука УС ) чланова 6. и 7. и 11. Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", 
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-др.пропис и 125/14-др.пропис)), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", број 129/07 и 83/14-др. закон), Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11,93/12,62/13 и 63/13-исправка,108/13), члана 39. и 98. 
став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ 
1/14-пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној дана 29. децембра 2014. године, донела је 

ОДЛУКУ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОЈ 
НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
У Одлуци о посебној накнади за заштиту и унапређивање 

животне средине ("Сл.лист града Панчева" бр. 23/11 - 
пречишћен текст, 28/11-исправка, 36/11, 8/12, 19/14) члан 7. 
мења се и гласи :

"(1) Град, као подстицајну меру за развој привредних 
активности, ослобађа плаћања посебне накнаде привредне 
субјекте који започну са привредним активностима, за дванаест 
месеци од дана регистрације у АПР, као и за време трајања 
привремене одјаве. 

(2) Привредни субјекти у поступку ликвидације задужују 
се накнадом за заштиту и унапређивање животне средине 
до дана регистровања и објављивања одлуке о покретању 
поступка ликвидације у складу са законом којим се уређује 
ликвидација привредних субјеката. 

(3) Накнада утврђена у члану 3. став 1. тачка 3. Одлуке 
умањује се за: 

- 100% за субјекта приватизације од дана доношења 
одлуке о реструктурирању до дана доношења одлуке о 
окончању реструктурирања и 

- 50% обвезницима који су на основу члана 7. Закона о 
рачуноводству и ревизији разврстани: 

- средња правна лица, 
- мала правна лица,
- микро правна лица "

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а примењује 
се од 01.01.2015. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу чланова 6. и 7. и 11. Закона о финансирању 
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 
93/12, 99/13-др.пропис и 125/14-др.пропис), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 
и 83/14-др. закон), Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,62/13 и 
63/13-исправка,108/13), члана 39. и 98. став 1. Статута града 
Панчева („Сл. лист града Панчева“ 1/14-пречишћен текст и 
24/14), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 
29. децембра 2014 године, донела је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама ("Службени 

лист града Панчева" бр. 2/14-пречишћен текст и 6/14,) члан 8. 
мења се и гласи :

“(1) Обвезници комуналне таксе за истицање фирме на 
пословном простору и комуналне таксе за држање средстава 
за игру - "забавне игре" дужни су да поднесу пореску пријаву 
за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе 
Секретаријату за пореску администрацију Градске управе 
града Панчева, најкасније до 30. марта у години за коју се врши 
утврђивање локалне комуналне таксе.

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

- биланса успеха извештајне године, и
- обавештење о разврставању
(3) Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на 

пословном простору и комуналне таксе за држање средстава 
за игру - "забавне игре", дужан је да поднесе пријаву 
Секретаријату за пореску администрацију Градске управе 
града Панчева у року од 15 дана по:

- почетку коришћења права, предмета и услуга,
- настанку промене у пословању од значаја за утврђивање 

пореске обавезе .
(4) Обвезник комуналне таксе из члана 2. тачке 4. и 5. 

подноси захтев за остваривање права, предмета или услуге 
надлежној организационој јединици Градске управе града 
Панчева односно субјекту према којима град Панчево врши 
права оснивача. 

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

(6) Пријава за утврђивање комуналне таксе за држање 
средстава за игру - "забавне игре" подноси се на обрасцу ПП 
ЗИ који је саставни део ове Одлуке - Прилог 2”. 

Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи
“Ако обвезник комуналне таксе из члана 2. тачке 1. и 3, 

не поднесе пореску пријаву за коришћење права, предмета или 
услуге, таксена обавеза утврдиће се на основу пореске пријаве 
поднете по службеној дужности на основу података којима 
располаже надлежни орган или путем инспекцијског надзора.” 

Члан 3.
У таксеној тарифи која је саставни део Одлуке, Тарифни 

број 1.мења се и гласи: 
“1. Комунална такса плаћа се за истакнуту фирму на 

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

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

Такса се плаћа за сваку истакнуту фирму ван пословног 
објекта.

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

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

4. Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору, за 2015.годину задржава се на нивоу за 2014. годину 
и износи:

У насељеном месту Панчево 103.232,00
У насељеним местима на територији града 

Панчева
51.616,00

5. Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња мала, микро 
правна лица, и предузетници који обављају делатност: 
банкарство, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 
пружања коцкарских услуга годишњу таксу на фирму плаћају 
у петоструком износу односно у износу од:

- у насељеном месту Панчеву 516.160,00 динара.
- у насељеним местима на територији града Панчева 

258.080,00 динара.
6. Правна лица која су према закону којим се уређује 

рачуноводство разврстана у велика, средња мала, микро правна 
лица, и предузетници који обављају делатност:

- осигурања имовине и лица;
- производње и трговине нафтом и дериватима нафте;
- производње и трговине на велико дуванским 

производима;
- производње цемента;
- поштанских, мобилних и телефонских услуга;
- електропривреде;
- ноћних барова и дискотека;
годишњу таксу на фирму плаћају у четвороструком 

износу односно у износу од:

- у насељеном месту Панчеву 412.928,00 динара,
- у насељеним местима на територији града Панчева 

206.464,00 динара.
7. Осталим правним лицима, такса на фирму, умањује се у 

одређеном проценту и износи:

ОПИС %
умањења

 У насељеном 
месту 

Панчево

У насељеним 
местима на 
територији 

града Панчева
- Велика правна 

лица
за 10% 92.909,00 

дин.
46.454,00

- Средња правна 
лица

за 30% 72.262,00 
дин.

36.131,00

- Мала правна 
лица са 

приходом већим 
од 50.000.000,00 

динара

за 60% 37.164,00 
дин.

20.646,00

- Микро 
правна лица и 

предузетници са 
приходом већим 
од 50.000.000,00 

динара

за 80% 20.646,00 
дин.

10.323,00

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

Таксу за истицање фирме на пословном простору 
не плаћају обвезници који имају регистровану делатност 
производња електричне енергије у електранама на сунце и 
ветар (обновљиви извори енергије), стари, уметнички занати, 
народна радиност, регистрована пољопривредна газдинства, 
спортске организације, политичке странке, синдикати, цркве, 
верске заједнице, недобитна удружења и предузетници који 
обављају делатност ван одређеног простора (по позиву странке, 
од места до места и сл.).

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

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

10. Пословне јединице правних лица и предузетника 
који су разврстани у велика и средња правна лица, као и 
предузетницима, малим и микро правним лицима која имају 
годишњи приход преко 50.000.000 динара, а које немају 
седиште на територији града Панчева за прву пословну 
јединицу плаћају у пуном износу таксу, а за сваку следећу 
пословну јединицу такса се умањује за 50%, а максимално 
задужење обвезника за једну истакнуту фирму не може бити 
веће од највећег износа предвиђеног Законом о финансирању 
локалне самоуправе.

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

12. Пословне јединице правних лица која су према 
закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, 
средња, мала и микро правна лица, и предузетника, који 
обављају делатности банкарства, осигурања имовине и 
лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским производима, 
производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
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услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека, а које немају седиште на територији града Панчева 
за прву пословну јединицу плаћају у пуном износу таксу, а за 
сваку следећу пословну јединицу такса се умањује за 75%, а 
максимално задужење обвезника за једну истакнуту фирму 
не може бити веће од највећег износа предвиђеног Законом о 
финансирању локалне самоуправе.

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

14. Порески обвезници који на дан 31.12.2014. године 
немају дуга, остварују попуст од 5% за наредну годину.“

15.Просечна зарада по запосленом на територији града 
Панчева у периоду јануар август 2014. године према подацима 
РГЗ-Саопштење број 263 од 25.09.2014. године је 69.599,00 
динара.

Члан 4.
Тарифни број 2. мења се и гласи :
“Износ комуналне таксе за држање моторних друмских и 

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

1. Категорија N - теретно возило: 
- лако теретно возило чија највећа дозвољена носивост не 

прелази 2 t - 1.600 динара, 
- лако теретно возило које има највећу дозвољену 

носивост која прелази 2 t али не прелази 3,5 t и средње теретно 
возило које има највећу дозвољену носивост која прелази 3,5 t 
али не прелази 5 t - 2.140 динара, 

- средње теретно возило које има највећу дозвољену 
носивост која прелази 5 t али не прелази 12 t - 3.750 динара, 

- тешко теретно возило чија највећа дозвољена носивост 
прелази 12 t - 5.350 динара, 

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

3. Категорија М1 - путничко возило: 
- до 1.150 cm³ - 530 динара, 
- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ - 1.070 динара, 
- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ - 1.600 динара, 
- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ - 2.140 динара, 
- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ - 3.220 динара, 
- преко 3.000 cm³ - 5.350 динара; 
4. Категорија L - мотоцикл: 
- мотоцикл до 125 cm³ - 430 динара, 
- мотоцикл преко 125 cm³ до 250 cm³ - 640 динара, 
- мотоцикл преко 250 cm³ до 500 cm³ - 1.070 динара, 
- мотоцикл преко 500 cm³ до 1.200 cm³ - 1.290 динара, 
- мотоцикл преко 1.200 cm³ - 1.600 динара; 
5. Категорија М - возила за превоз путника: 
- за аутобусе и комби бусеве 50 динара по регистрованом 

седишту; 
6. Категорија О - прикључно возило (теретне 

приколице,полуприколице и специјалне теретне приколице за 
превоз одређених врста терета): 

- 1 t носивости - 430 динара, 
- од 1 t до 5 t - 750 динара, 
- од 5 t до 10 t – 1.020 динара, 
- од 10 t до 12 t - 1.390 динара, 
- носивости преко 12 t - 2.140 динара; 
7. Категорија N - вучно возило (тегљач): 
- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.600 динара, 
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата - 2.140 динара, 
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата - 2.680 динара, 
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата - 3.220 динара, 
- чија је снага мотора преко 177 киловата - 4.290 динара; 
8. Специјална возила (радна возила, специјална 

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

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

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

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

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

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за возила за која 
се не плаћа накнада за употребу путева, сходно Закону о јавним 
путевима .

Таксу из овог тарифног броја не плаћају војни инвалиди, 
цивилни инвалиди рата и инвалиди рада са 80% или више 
процената телесног оштећења или код којих постоји телесно 
оштећење које има за последицу неспособност доњих 
екстремитета (ногу) од 60% или више процента, ако им служе 
за личну употребу.

Члан 5.
Тарифни број 6. мења се и гласи :
“Предузетници, мала и микро правна лица (осим 

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

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

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

Комунална такса по овом тарифном броју утврђује се 
сразмерно времену коришћења а плаћа у року од 8 дана од дана 
достављања решења.“

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева“а 
примењиваће се од 1. јануара 2015.године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу члана 9. Закона о финансирању локалне 
самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/06, 47/11, 93/12, 
99/13 и 125/14 – Усклађени динарски износи) и чланова 39. 
и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 1/14-пречишћен текст и 24/14), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 29. децембра 2014 године, 
донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о градским административним таксама 

(„Службени лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12 
и 24/13), Тарифа градских административних такси, која је 
саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

„ТАРИФА ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

Тарифни број 1.
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1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак,
ако овом одлуком није другачије прописано 111 дин. 
2. За захтев за давање мишљења о примени градских 

прописа 473 дин.
Напомена:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се:
1) За накнадни поднесак којим обвезник захтева брже 

поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску;
2) За захтев за приступ информацијама од јавног значаја, 

у складу са законом којим се уређује слободан приступ 
информациjама од јавног значаја.

Тарифни број 2. 
1. За решења која доноси Градска управа, ако овом
одлуком није другачије прописано 331 дин.
2. За издавање уверења на основу евиденције, ако 
овом одлуком није другачије прописано 
(члан 161. ЗУП-а) 199 дин.
3. За издавање уверења на основу спроведеног
поступка (члан 162. ЗУП-а) 225 дин.
Напомена: 
Ако се доноси једно решење или издаје уверење по захтеву 

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

Тарифни број 3.

1. За жалбу, односно приговор против решења, ако овом 
одлуком није другачије прописано 225 дин.

2. За жалбу против закључка, ако овом одлуком није 
другачије прописано 199 дин.

Напомена: 

Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба 
против решења, односно закључка од стране више лица 
обвезника таксе, такса по овом тарифном броју плаћа се према 
броју решења, односно закључака која се оспоравају жалбом.

3. За уложене ванредне правне лекове 1.325 дин.

Тарифни број 4.

1. За обављање службених радњи ван службених 
просторија Градске управе: овера потписа, преписа и 
аутентичности 

рукописа, узимање изјаве странке и вршење других радњи 
у 

вођењу поступка 709 дин.

2. За попис ствари умрлих лица 2.039 дин.
3. За издавање потврде о животу, потврде о издржавању и 
потврде о породичном стању које се користе
у иностранству 1.050 дин. 

4. За решење о давању сагласности на
употребу грба и заставе Града 7.831 дин.

Тарифни број 5.

1. За разгледање предмета –правоснажних и архивираних 
207 дин. 

2. За захтев за увид у пројектну документацију која се
налази у архиви 531 дин. 
Тарифни број 6.

1. За опомену којом се обвезник позива да плати дужну 
таксу 111 дин.

Тарифни број 7.

1. За издавање такси дозволе 458 дин.

2. За издавање дупликата такси дозволе 909 дин.
3. За продужење-измену података о такси дозволи 473 

дин.

4. За решење о утврђивању услова за 
обављање такси превоза, за физичка лица и запослене 
код правног лица 783 дин.

5. За решење о утврђивању услова за 
обављање такси превоза, за предузетнике 2.209 дин.

6. За решење о утврђивању услова за 
обављање такси превоза, за правна лица 2.513 дин.

7. За издавање идентификационих ветробранских
налепница 552 дин.

8. За пријаве о привременом прекиду обављања такси
превоза по Одлуци о јавном превозу путника у друмском
саобраћају на територији града Панчева 318 дин.

9. За решење о утврђивању накнаде за промену
немене обрадивог пољопривредног земљишта 709 дин.

10. За решење о вршењу угоститељских услуга ван
угоститељског објекта 709 дин.

11. За пријаве пружања угоститељских услуга 
запосленим, односно корисницима и сезонском 
пословању угоститеља 318 дин.

12. За издавање уверења о обављању делатности
уписане у регистар (осим регулисања стажа) 235 дин.

13. За решење о давању сагласности
на употребу имена «Панчево» 
- за страна лица 78.314 дин.
- за домаћа лица 46.988 дин.
- за предузетнике 31.325 дин.

14. За давање података уписаних у регистар радњи путем 
средстава за електронску обраду података (по страни) 81 

дин.

15. За издавање решења о дужем радном времену 
угоститељских објеката 3.927 дин. 
16 За издавање водопривредних услова, водопривредних
сагласности и водопривредних потврда 783 дин.

17. За давање мишљења на елаборат за остваривање
права на умањење накнаде за уређивање
грађевинског замљишта 474 дин.

18. За издавање потврде за остваривање права на умањење
накнаде за уређење грађевинског земљишта 474 дин.

Тарифни број 8.

1. За захтев за излазак службених лица по захтеву странке 
347 дин.

Тарифни број 9.

1. За издавање одобрења за постављање реклама, 
истицање фирми и др. 562 дин.

2. За издавање одобрења за постављање киоска на јавној
површини 783 дин.

3. За издавање одобрења за постављање покретних 
објеката и уређаја 783 дин.

4. За издавање одобрења за постављање светлеће и 
обичне витрине и рекламе 783 дин.

5. За издавање одобрења за постављање летње баште 
отвореног типа 783 дин.

6 За издавање одобрења за постављање летње баште
покривеног типа 783 дин.

7. За захтев за употребне дозволе за летње баште 
покривеног типа 783 дин.

8. За одобрење за постављање јавне телефонске говорнице
и надстрешнице за аутобуска стајалишта 783 дин.

9. За захтев за издавање употребне дозволе за јавне
телефонске говорнице и надстрешнице за
аутобуска стајалишта 783 дин.

10. За решење за рушење објекта 783 дин.

Тарифни број 10.
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1. За захтев за доношење решења за исељење
бесправно усељених лица 1.049 дин.

2. За захтев за извршење решења 1.049 дин.

Тарифни број 11.

1. За увид у планска документа 473 дин.

2. За уступање дигиталне копије урбанистичког плана 
22.396 дин.

3. За уступање дигиталне копије сваке измене и 
допуне плана 7.818 дин.

4. Израда графичких прилога на плотеру (код издавања
информације о локацији, локацијској дозволи, као и у
друге сврхе), и то:
- по дужном метру у формату А1 830 дин. 
- по дужном метру у формату А0 1.162 дин.

5. За потврђивање пројекта парцелације и
препарцелације 1.567 дин.

6 За издавање услова за исправку граница
суседних парцела 1.567 дин.

7. За потврђивање урбанистичког пројекта
као урбанистичко-архитектонске разраде
локације намена за:
-вишепородично становање 18.406 дин.
-комерцијална делатност 21.473 дин.
-производна делатност 11.044 дин.
-остале намене 13.497 дин.
Напомена:

Такса за тачке 5, 6. и 7. из овог тарифног броја не плаћа се 
за објекте јавне намене. 

Тарифни број 12.

1. За решење о кретању и заустављању мимо утврђеног 
режима саобраћаја 1.567 дин.

2. За решење о заустављању и паркирању теретног 
моторног возила ради снабдевања - месечно 1.319 дин.

3. За издавање одобрења за кретање и заустављање возила
у пешачкој зони за посебне потребе 1.567 дин.

4. За издавање одобрења за кретање возила власника који 
станују у пешачкој зони 236 дин.

5. За решење о измени режима саобраћаја ради извођења 
радова на одржавању јавних путева 1.567 дин.

6. За решење о измени режима саобраћаја ради извођења 
радова на подземним и надземним инсталацијама 1.567 

дин.

7. За решење о измени режима саобраћаја ради одржавања 
спортске или друге манифестације на јавном путу 473 

дин.

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

9. За издавање потврде о погодности возила
за такси превоз 391 дин.

Тарифни број 13.

1. За израду смртовнице 214 дин.

2. За пријаву о склапању брака 111 дин.

3. За склапање брака у службеним просторијама 
радним даном ван радног времена 783 дин. 
4. За склапање брака у службеним просторијама
нерадним данима 1.412 дин.

5. За склапање брака ван службених просторија
Градске управе, осим у установама за издражавање 

казне и болницама 7.049 дин.

6. За склапање брака уз учешће преводиоца 2.039 дин.

7. За решење о исправци грешака у МК
(када грешку није направила Градска управа) 709 дин.

8. За издавање извода и уверења 
из матичних књига и књиге држављана 98 дин.

Напомена:
Такса из тачке 8. овог тарифног броја плаћа се у 

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

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

објављивања у «Службеном листу града Панчева«, a 
примењиваће се од 1. јануара 2015. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 
96. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС„ 
бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/13-УС, 98/13-УС и 132/14) и члана 39.и 98. став 1. 
Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 
1/14-пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева на 
седници одржаној дана 29. децембра 2014 године, донела је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ 
И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта (“Сл.лист града Панчева“ бр. 10/10, 4/11, 33/11, 2/12, 
5/12 и 24/13) члан 8. мења се и гласи:

„Одлуку о покретању поступка за отуђење и давање 
у закуп неизграђеног грађевинског земљишта доноси 
Градско веће града Панчева на предлог Надзорног одбора ЈП 
„Дирекција“ (у даљем тексту: Надзорни одбор).

На основу Одлуке о покретању поступка за отуђење и 
давање у закуп грађевинског земљишта, а по прибављању 
висине тржишне вредности непокретности од стране 
надлежног органа, текст огласа утврђује Комисија за отуђење 
и давање у закуп грађевинског земљишта (у даљем тексту: 
Комисија).

Градско веће града Панчева даје сагласност на текст 
огласа из става 2. овог члана.“

Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
„Јавни оглас из члана 8.ове одлуке објављује се у једном 

од недељних гласила града Панчева, на сајту града Панчева и 
сајту ЈП“Дирекција“.

Члан 3.
У члану 10. у ставу 1. иза речи „земљишта“ бришу се речи 

(„у даљем тексту:Комисија“).
Став 2. мења се и гласи: 
„Комисија има председника, заменика председника, 

четири члана и њихове заменике.“
Став 4. мења се и гласи:
„За пуноважан рад Комисије обавезно је присуство 

председника и четири члана или њихових заменика.“

Члан 4.
У члану 13. став 2.мења се и гласи:
„Висина гарантног износа из става 1. тачка 7.овог члана 

утврђује се јавним огласом у износу који не може бити мањи 
од 20% од почетне цене грађевинског земљишта, односно 
почетног износа закупнине.“
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Члан 5.
У члану 14. у ставу 2.тачка 5. мења се и гласи:
„ потврда о измирењу обавеза по основу изворних 

прихода града Панчева.“

Члан 6.
Члан 18. мења се и гласи:
„ Комисија ће констатовати да је поступак јавног 

надметања успео и уколико у поступку јавног надметања за 
предметну катастарску парцелу учествује само један учесник, 
односно његов овлашћени заступник и понуди цену која није 
нижа од почетне цене за отуђење грађевинског земљишта.“

Члан 7. 
У члану 24.став 2. мења се и гласи:
„Гарантни износ из става 1. тачка 7.овог члана утврђује 

се јавним огласом у висини која не може бити мања од 20% 
од почетне цене грађевинског земљишта, односно почетног 
износа закупнине.“

Члан 8.
У члану 44. став 2. мења се и гласи:
„Накнада за установљавање права службености утврђује 

се у висини накнаде за полагање инсталација према Одлуци 
којом се уводе накнаде за употребу општинских путева и 
улица.“

Члан 9.
Овај 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-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу члана 28.став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 119/12, 116/13-аутент.тумачење 
и 44/14-др.закон), члана 2. Одлуке о начину и поступку 
именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа 
чији је оснивач града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” број 8/13) и члана 98. став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева“ број 1/14-пречишћен текст 
и 24/14), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 29. 
децембра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОД-КОМ“ 
ЈАБУКА

Члан 1.
Доноси се Одлука о спровођењу јавног конкурса за 

именовање директора Јавног комуналног предузећа „ВОД-
КОМ“ Јабука са седиштем у Јабуци, Трг Бориса Кидрича бр 1.

Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа „ВОД-КОМ“ Јабука, који је саставни 
део ове одлуке, објављује се у “Службеном гласнику Републике 
Србије” и дневним новинама “Данас”, у року од 8 дана од дана 
доношења ове одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу из става 1. овог члана, након 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ 
објавиће се на званичној интернет презентацији града Панчева, 
с назначењем датума када је оглас објављен у „Службеном 
гласнику Републике Србије“.

Члан 3.
Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа „ВОД-КОМ“ Јабука (у даљем тексту: јавни конкурс) 
спроводи Комисија за именовања директора јавних и јавно 
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево (у даљем 
тексту: Комисија).

Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана 

и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом 

и доказима о испуњености услова подносе се Комисији, 
препорученом пошиљком путем поште или лично преко 
Градског услужног центра града Панчева, у затвореној коверти 
на адресу:

Скупштина града Панчева
Комисија за именовања директора јавних и јавно комуналних 

предузећа чији је оснивач град Панчево 
са назнаком: Пријава на конкурс – НЕ ОТВАРАЈ.

Трг Краља Петра I број 2-4
26 000 Панчево

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази Комисија ће одбацити 
закључком, против кога није допуштена посебна жалба.

Члан 6.
Комисија ће вршити проверу и оцену:
- познавање система
- функционисања јавно комуналних предузећа, у складу 

са Законом о јавним предузећима, обављање делатности од 
општег интереса у складу са законом, као и донетим одлукама,

- познавање рада и функционисања јавно комуналних 
предузећа за које се лице кандидује.

Члан 7.
Провера из члана 6. ове одлуке, као и оцењивање стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата вршиће се 
усменом провером.

Поступак провере и оцењивања спроводиће се у складу 
са Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних 
и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево 
(“Службени лист града Панчева” број 8/13).

Члан 8.
Лице задужено за давање информација о спровођењу 

јавног конкурса је секретар Комисије.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу чланова 32, 66. и 97. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” број 129/ 
2007 и 83/14-др.закон), члана 39. Закона о правима пацијената 
(“Службени гласник Републике Србије” број 45/2013) и чланова 
39, 97. и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист 
града Панчева” број 1/14-пречишћен текст и 24/14) Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 29. децембра 2014. године, 
донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТНИКУ 
ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВО

Члан 1.
У Одлуци о заштитнику грађана града Панчева 

(''Службени лист града Панчева'' број 27/2009 и 18/13) члан 49. 
мења се и гласи:

„Заштитник грађана образује стручну службу за обављање 
стручних и административно-техничких послова. 

Стручном службом руководи шеф Службе.
Заштитник грађана одлучује о заснивању и престанку 

радног односа, као и о правима, обавезама и одговорностима 
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из радног односа лица запослених у Служби.“

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-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу члана 20. и члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС” 129/07 и 83/14-др.закон), члана 
6. тачка 10. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл. 
гласник РС” бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.износи 
и 125/14-усклађени дин.износи), Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13-исправка и 108/13), Закона о јавној својини („ Сл. гласник 
РС“ 72/11, 88/13 и 105/14), Закона о облигационим односима 
(„Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 
31/93 и „Сл.лист СЦГ бр.1/03-Уставна повеља) и члана 39. и 
98.став 1. Статута града Панчева ( „Сл. лист града Панчева“ 
бр.1/14-пречишћен текст и 24/14)) Скупштина града Панчева 
на седници одржаној дана 29. децембра 2014.године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ПОСЛОВНОМ, МАГАЦИНСКОМ ПРОСТОРУ И 

ГАРАЖАМА ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1. 
У члану 6. Одлуке о пословном, магацинском простору и 

гаражама града Панчева (''Службени лист града Панчева'' број 
15/14), додаје се став 5. који гласи:

“ Акт којим се пословни простор из става 1.овог члана 
утврђује за службени простор Града, доноси Градоначелник 
града Панчева, уз претходно прибављено мишљење Градског 
већа“.

Члан 2. 
У члану 27.став 1. иза речи “спровешће се“ додају се речи 

„у поступку јавног оглашавања“.

Члан 3.
У члану 28.став 2. брише се. 

Члан 4. 
После члана 28. додаје се нови члан „28 а“ који гласи: „ 

члан 28 а
Одлуку о давању у закуп пословног, магацинског 

простора и гаража, ван поступка јавног надметања, доноси 
Градоначелник града Панчева, по претходно прибављеном 
мишљењу Градског већа града Панчева, а на образложен 
предлог Комисије.“

Члан 5. 
У члану 42. у ставу 1. бришу се речи „искључиво по 

добијању сагласности ЈП“Дирекција“.

Члан 6. 
У члану 69.став 1. мења се и гласи:
„Контролу над коришћењем пословног, магацинског 

простора и гаража обавља Комисија за контролу коришћења 
пословног, магацинског простора и гаража, коју именује 
Надзорни одбор ЈП“Дирекција“, а која се састоји од 
председника, два члана и њихових заменика“.

Члан 7. 
У члану 77. иза речи „коришћењем пословног простора“ 

додају се речи „ и гаража“.

Члан 8.
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-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12 , 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС), Просторног 
плана града Панчева (“Сл.лист града Панчева” бр. 22/12 и 
25/12-исправка), члана 1. Одлуке о овлашћењу помоћника 
Градоначелника града Панчева у области урбанизма и 
помоћника Градоначелника града Панчева за економски развој 
за покретање иницијатива за израду планских докумената и 
њихових измена и допуна за град Панчево („Службени лист 
града Панчева“ број 32/12), чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14-
др.закон) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева“ број 1/14- пречишћен текст 
и 24/14), уз прибављено Мишљење Комисије за планове од 
17.11.2014. године, Скупштина града Панчева на седници 
одржаној дана 29. децембар 2014. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ АРХЕОЛОШКО-
ТУРИСТИЧКОГ ПАРКА «НЕОЛИТСКО 

СТАРЧЕВО» У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СТАРЧЕВО

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за зону 

Археолошко-туристичког парка „Неолитско Старчево“ у 
насељеном месту Старчево (у даљем тексту: План). 

Члан 2.
Просторним планом града Панчева (“Сл.лист града 

Панчева” бр. 22/12 и 25/12-исправка) у делу 6.4 Зона 
археолошког парка наведено је да граница грађевинског 
подручја зоне археолошког парка локалитет 1 у к.о. Старчево 
обухвата делове катастарских парцела бр. 3443 и 3444 
к.о.Старчево, те да је за уређење и изградњу археолошког 
парка обавезна израда плана детаљне регулације. 

Члан 3.
Прелиминарна граница Планског документа, одређена је 

Просторним планом града Панчева (“Сл.лист града Панчева” 
бр. 22/12 и 25/12-исправка), а биће дефинисана нацртом 
Планског документа.

Члан 4.
Носилац израде Плана је Јавно предузеће „Дирекција за 

изградњу и уређење Панчева“ Панчево. 

Члан 5.
Рок за израду Плана је 180 дана од дана доношења Одлуке.

Члан 6.
Средства за израду Плана биће обезбеђена Програмом 

пословања и финансијским планом Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2015.
годину.

Члан 7.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-

комуналне послове Градске управе града Панчева, донеће 
Одлуку о изради или неприступању израде стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације за зону Археолошко-
туристичког парка „Неолитско Старчево“ у насељеном месту 
Старчево.

Члан 8.
Пре подношења нацрта Плана Скупштини града Панчева 

на доношење, исти подлеже стручној контроли, коју врши 
Комисија за планове.

Члан 9.
Након извршене стручне контроле из претходног члана 
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ове Одлуке, нацрт Плана се излаже на јавни увид у трајању од 
30 дана.

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у просторијама 
које буду означене у огласу који ће бити објављен у дневном и 
локалном недељном листу.

Члан 10.
Предлог Плана, уз извештај Комисије за планове, који 

је саставни део образложења Плана, доставља се Скупштини 
града Панчева на доношење.

Члан 11.
Саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације 

за зону Археолошко-туристичког парка „Неолитско Старчево“ 
у насељеном месту Старчево, јесте графички приказ 
прелиминарне границе обухвата планског подручја. 

Члан 12.
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-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу чланова 20, 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07 и 83/14 др.закон), 
чланова 2. став 3. тачка 2. и 9. Закона о комуналним 
делатностима (“Службени гласник РС” бр. 88/11) и чланова 39. 
и 98. став 1. Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева» 
бр.1/14 - пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 29. децембар 2014. године, донела је

ОДЛУКУ О ПРИВРЕМЕНОМ ПОВЕРАВАЊУ 
ЈКП „СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО ФУНКЦИЈЕ 
УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА ФЕКАЛНЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ СТАРЧЕВО И 
НАСЕЉЕ ШУМИЦЕ, ПОТИСНИ ЦЕВОВОД 
ОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА ДО ИСПУСТА У 
ДУНАВ, ГЛАВНА ПУМПНА СТАНИЦА ЗА 

КАНАЛИЗАЦИЈУ САНИТАРНИХ ОТПАДНИХ 
ВОДА ЗА НАСЕЉЕ СТАРЧЕВО И ПОСТРОЈЕЊА 

ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

I
Скупштина града Панчева привремено поверава ЈКП 

„Старчевац“ Старчево функције управљања и одржавања 
фекалне канализације за насеље Старчево и насеље Шумице, 
потисни цевовод од постројења за пречишћавање отпадних 
вода до испуста у Дунав, главна пумпна станица за канализацију 
санитарних отпадних вода за насеље Старчево и постројења за 
пречишћавање отпадних вода сходно Решењу Секретаријата 
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове 
Градске управе града Панчева бр. V-16-351-1732/2014 од 
25.12.2014. године којим се Граду Панчеву путем МЗ Старчево, 
као инвеститору одобрава пуштање објекта у пробни рад. 

ЈКП „Старчевац“ Старчево обављаће функције из 
претходног става ове тачке до прибављања решења о употребној 
дозволи, након чега ће се донети одлука о поверавању објеката 
у складу са законом. 

Скупштина града Панчева поверава ЈКП „Старчевац“ 
Старчево обављање комуналне делатности пречишћавања и 
одвођења отпадних вода ради обављања функције из става 1. 
ове тачке у циљу обезбеђивања објеката и опреме у складу са 
законом.

II
Скупштина града Панчева препоручује ЈКП „Старчевац“ 

Старчево да обрачун услуге одвођења отпадних вода и 
пречишћавања отпадних вода за насеље Старчево и насеље 
Шумице обавља на основу података о количинама испоручене 
воде за пиће достављених из ЈКП „Водовод и канализација“ 
Панчево. 

Скупштина града Панчева препоручује ЈКП „Старчевац“ 
Старчево да цене услуга из претходног става ове тачке 
одређује на начин и у висини коју одређује ЈКП „Водовод и 
канализација“ Панчево, како би се обезбедила средства за 
финансирање обављања комуналне делатности пречишћавања 
и одвођења отпадних вода.

III
Скупштина града Панчева је сагласна да Градско веће 

града Панчева образује радну групу од представника Месне 
заједнице “Старчево”, ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, 
ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево, ЈКП 
“Старчевац” Старчево и надлежних основних организационих 
јединица Градске управе града Панчева са задатком да до 
прибављања употребне дозволе за објекте из тачке I ове 
одлуке припреми сва потребна акта о начину функционисања 
и одржавања новоизграђене фекалне канализационе мреже 
и Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) 
насељеног места Старчево. 

IV
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-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу члана 73. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
гласник РС“ број 99/09 и 67/12-одлука УС), чланова 32. и 
66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 8. Одлуке о одређивању 
и обележавању назива улица и тргова и одређивању кућних 
бројева и обележавању зграда бројевима („Службени лист града 
Панчева“ број 18/13) и члана 10. и 39. Статута града Панчева 
( „Службени лист града Панчева“ бр. 1/14 - пречишћен текст), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 29. децембра 
2014.године, донела је 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ НА 
ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ 

БРЕСТОВАЦ

I
Утврђује се назив улица Војводе Степе, на подручју 

Месне заједнице Банатски Брестовац, на катастарској парцели 
271 к.о. Банатски Брестовац.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу чл. 46. и 49. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 
39. Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 1/14 
- пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 29. децембра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 
МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ПАНЧЕВА

I
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БОЖИДАРУ БАРОШУ утврђује се престанак мандата 
одборника Скупштине града Панчева пре истека времена на 
које је изабран, дана 28.11.2014. године, због наступања смрти.

II
Ова одлука објавиће се у «Службеном листу града 

Панчева».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба надлежном 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста

На основу чл. 48. и 49. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 39. 
Статута града Панчева («Сл. лист града Панчево» бр. 1/14 
- пречишћен текст и 24/14 ), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 29. децембра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

I
Потврђује се мандат одборници Скупштине града Панчева

- ВАЊИ РАКИЏИЋ, рођеној 1964. године, дипломираном 
менаџеру из Панчева са изборне листе Демократска странка 
Србије - Војислав Коштуница.

II
Мандат одборника из тачке I ове одлуке траје до истека 

мандата одборницима Скупштине града Панчева. 

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у «Службеном листу града Панчева».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба надлежном 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07 и 83/14-др.
закон) и члана 98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист 
града Панчева“ бр. 1/14 -пречишћен текст и 24/14) Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној дана 29. децембра 2014. 
године, донела је 

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О 
МЕРАМА ШТЕДЊЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА, 

ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.
Одлука о мерама штедње буџетских корисника, јавних и 

јавних комуналних предузећа („Службени лист града Панчева“ 
број 8/09 и 6/10) престаје да важи.

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-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 
«Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др. закон), и 
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева број 1/14-пречишћен текст и 24/14,), 
Скупштинa града Панчева, на седници одржаној 29. децембра 
2014. године, донела је

ЗАКЉУЧАК О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
ПРОГРАМА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА, СТВАРАЛАШТВА ЗА 
ДЕЦУ И НЕГОВАЊЕ КУЛТУРНИХ НАВИКА КОД 

ДЕЦЕ ЗА 2015-2020.ГОДИНУ

I
Приступа се изради Програма града Панчева за 

унапређење дечијег ствaралаштва , стваралаштва за децу и 
неговање културних навика код деце за 2015-2020.годину, на 
основу Закона о култури, Стратегије културног развоја града 
Панчева 2010-2015. године, и других документа, у циљу 
утврђивања приоритета у овој области на територији града 
Панчева.

II
У оквиру припрема за израду Програма града Панчева 

за унапређење дечијег ствaралаштва, стваралаштва за 
децу и неговање културних навика код деце за 2015-2020.
годину, Градоначелник града Панчева ће посебним решењем 
образовати стручни тим који ће планирати и спровести 
активности у припреми Нацрта текста програма.

III
Налаже се организационим јединицама Градске управе 

града Панчева, јавним предузећима, установама културе 
и образовања и другим субјектима чији је оснивач град 
Панчево, организацијама цивилног друштва које се баве 
дечијим стваралаштвом и стваралаштвом за децу и другим 
заинтересованим субјектима и појединцима, да у скаду са 
својим надлежностима учествују у припреми Нацрта текста 
Програма града Панчева за унапређење дечијег ствaралаштва , 
стваралаштва за децу и неговање културних навика код деце за 
2015-2020.годину.

IV
Овај закључак објавити у «Службеном листу града 

Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 
«Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), на основу 
члана 15. Закона о јавном информисању и медијима(„Службени 
гласник РС“ број 83/14) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева број 1/14-пречишћен 
текст и 24/14), Скупштинa града Панчева, на седници одржаној 
29. децембра 2014. године, донела је

ЗАКЉУЧАК О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА РАЗВОЈ 
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА ПЕРИОД 2015-2017.

ГОДИНЕ
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I
Приступа се изради Акционог плана града Панчева за 

развој јавног информисања за период 2015-2017.године, на 
основу Закона о јавном информисању и медијима, Закона 
о локалној самоуправи, Стратегије развоја система јавног 
информисања у Републици Србији до 2016. године и других 
документа, у циљу утврђивања приоритета у овој области на 
територији града Панчева.

II
У оквиру припрема за израду Акционог плана града 

Панчева за развој јавног информисања за период 2015-2017.
године, Градоначелник града Панчева ће посебним решењем 
образовати стручни тим који ће планирати и спровести 
активности у припреми Нацрта текста акционог плана.

III
Налаже се организационим јединицама Градске управе 

града Панчева, јавним предузећима, установама културе 
и образовања и другим субјектима чији је оснивач град 
Панчево, организацијама цивилног друштва, медијским 
кућама, новинарима, стручњацима, и другим заинтересованим 
субјектима да у складу са својим надлежностима учествују 
у припреми Нацрта текста Акционог плана града Панчева за 
развој јавног информисања за период 2015-2017. године.

IV
Овај закључак објавити у «Службеном листу града 

Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипломирани економиста, с.р.

На основу чланова 45. став 9 и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др.
закон) и члана 98. став 1. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева», број 1/14-пречишћен текст и 24/14), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 29. 
децембра 2014. године, донела је 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ 
ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПАНЧЕВА

I
У Решењу о избору члана Градског већа града 

Панчева(„Службени лист града Панчева“ број 8/13), тачка II 
мења се и гласи: 

“Никола Дамњановић, члан Градског већа града Панчева 
неће бити на сталном раду у граду Панчеву почев од 30. 
децембра 2014. године.“ 

II
Ово решење објавити у «Службеном листу града 

Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић,дипл.економиста 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл.
гласник РС» 129/07 и 83/2014-др закон) и члана 46. и 47. 
Пословника Скупштине града Панчева ("Службени лист града 
Панчева" бр. 11/08 и 21/13), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 29. децембра 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ 
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

I
МИЛОШ ВУЧКОВАЦ, разрешава се функције заменика 

председника Савета за младе Скупштине града Панчева.

II
ИВАН ТЕШИЋ, бира се за заменика председника Савета 

за младе Скупштине града Панчева.

III
Лицe из тачке II овог решења именујe се на остатак 

времена утврђеног Решењем Скупштине града Панчева о 
избору председника, заменика председника и чланова Савета 
за младе Скупштине града Панчева број: II-04-06-41/2012 од 
23. новембра 2012. године и број: II-04-06- 19/2013-5 од 11. 
октобра 2013. године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС 129/07 и 83/2014-др закон) и члана 46. и 47. 
Пословника Скупштине града Панчева ("Службени лист града 
Панчева" бр. 11/08 и 21/13), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 29. децембра 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА 
САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

I
БРАНИСЛАВА БОГДАНОВИЋ, разрешава се дужности 

члана Савета за родну равноправност Скупштине града 
Панчева.

II
МАРИЈА СТОИЦОВ, бира се за члана Савета за родну 

равноправност Скупштине града Панчева.

III
Лице из тачке II овог решења бира се на остатак времена 

утврђеног Решењем Скупштине града Панчева о избору 
председника, заменика председника и чланова Савета за 
родну равноправност Скупштине града Панчева број: II-04-06-
39/2012 од 19. октобра 2012. године, број: II-04-06-19/2013-4 од 
17. јула 2013. године и број: II-04-06-17/2014- 7 од 24. октобра 
2014. године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста
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На основу члана 35. Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС» број 119/12,116/13-аутент.тумач. и 
44/14-други закон), члана 40. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево 
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 7/14-пречишћен текст) и члана 
39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 1/14-пречишћен текст и 24/14) Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 29. децембра 2014. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 
МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
“СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО

I
БАЧУЈКОВ МИЛАНУ, ВШС из Старчева, утврђује се 

престанак мандата вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa, с.р. 

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС» број 119/12, 116/13-аутент.тумач. и 
44/14-други закон), члана 45. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево 
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 7/14-пречишћен текст) а у 
складу са чланом 42. Статута Јавног комуналног предузећа 
„Старчевац“ Старчево („Сл. лист општине Панчево“ бр. 2/95 и 
10/98) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 1/14-пречишћен текст и 24/14), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 29. децембра 
2014. године, донела је 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СТАРЧЕВАЦ“ 
СТАРЧЕВО

I
МИЛАН БАЧУЈКОВ, ВШС из Старчева, именује се за 

вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 
„Старчевац“ Старчево, на период до шест месеци.

II
Лице из тачке I овог Решења ступа на дужност првог 

наредног радног дана од дана доношења решења.

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 ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 35. Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС» број 119/12, 116/13-аутент.тумач. и 
44/14-други закон), члана 40. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Омољица“ Омољица 
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 7/14-пречишћен текст) и члана 

39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 1/14-пречишћен текст и 24/14) Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 29. децембра 2014. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 
МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
“ОМОЉИЦА“ ОМОЉИЦА

I
ГРУЈИЧИЋ ДРАГАНУ, дипл.инж. заштите од пожара из 

Омољице утврђује се престанак мандата вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа „Омољица“ Омољица.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa 

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС» број 119/12, 116/13-аутент.тумач. и 
44/14-други закон), члана 45. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Омољица“ Омољица 
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 7/14-пречишћен текст) а у складу 
са чланом 60. Статута Јавног комуналног предузећа „Омољица“ 
Омољица („Сл. лист града Панчева“ бр. 24/14) и члана 39. тачка 
10. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 1/14-пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева 
на седници одржаној 29. децембра 2014. године, донела је 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ОМОЉИЦА“ 
ОМОЉИЦА

I
ГРУЈИЧИЋ ДРАГАН, дипл.инж. заштите од пожара из 

Омољице, именује се за вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Омољица“ Омољица, на период до 
шест месеци.

II
Лице из тачке I овог Решења ступа на дужност првог 

наредног радног дана од дана доношења решења.

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 ПАНЧЕВА 
БРОЈ:II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa

На основу члана 35. Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС» број 119/12 и 116/13-аутент.тумачење 
и 44/14-други закон), члана 40. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево 
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 13/14-пречишћен текст) а у 
складу са чланом 42. Статута Јавног комуналног предузећа 
„Качарево“ Качарево („Сл. лист општине Панчево“ бр. 11/98 и 
19/05) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 1/14-пречишћен текст и 24/14), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 29. децембра 
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2014. године, донела је 
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 

МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“КАЧАРЕВО“ КАЧАРЕВО

I
ВАСУ КРКОБАБИЋУ, дипл. правнику из Качарева, 

утврђује се престанак мандата вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економист

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС» број 119/12, 116/13-аутент.тумачење 
и 44/14-други закон), члана 45. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево 
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 13/14-пречишћен текст) а у 
складу са чланом 42. Статута Јавног комуналног предузећа 
„Качарево“ Качарево („Сл. лист општине Панчево“ бр. 11/98 и 
19/05) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 1/14-пречишћен текст и 24/14), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 29. децембра 
2014. године, донела је 

РЕШЕЊЕО ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА“КАЧАРЕВО“ 
КАЧАРЕВО

I
ВАСО КРКОБАБИЋ, дипл. правник из Качарева, именује 

се за вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа „Качарево“ Качарево, на период до шест месеци.

II
Лице из тачке I овог Решења ступа на дужност првог 

наредног радног дана од дана доношења решења.

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 ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa

На основу члана 42. став 2. Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС» број 119/12, 116/13-аутент.тумач. и 
44/14-други закон), члана 40. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово 
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 7/14-пречишћен текст) и члана 
39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 1/14-пречишћен текст и 24/14) Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 29. децембра 2014. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 
МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДОЛОВИ“ 

ДОЛОВО

I
ПАВЛОВ БРАНИСЛАВУ, из Долова, ССС, утврђује 

се престанак мандата вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Долови“Долово.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста 

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС» број 119/12, 116/13-аутент.тумач. и 
44/14-други закон), члана 45. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 7/14-пречишћен текст) а у складу са 
чланом 43. Статута Јавног комуналног предузећа „Долови“ 
Долово („Сл. лист општине Панчево“ бр. 16/06) и члана 
39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 1/14-пречишћен текст и 24/14), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 29. децембра 2014. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ДОЛОВИ“ ДОЛОВО

I
БРАНИСЛАВ ПАВЛОВ, из Долова, ССС, именује се за 

вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 
„Долови“ Долови, на период до шест месеци.

II
Лице из тачке I овог Решења ступа на дужност првог 

наредног радног дана од дана доношења решења.

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 ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa

На основу члана 39. став 1. Закона о култури ("Службени 
гласник РС" бр. 72/09), члана 39. Статута града Панчева-
пречишћен текст ("Службени лист града Панчева" бр. 1/14 и 
24/14), члана 31. Статута Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука 
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 06/14), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 29. децембра 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 
МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ДОМА КУЛТУРЕ „КОЧО РАЦИН“ ЈАБУКА

I
СЛАЂАНИ БОГДАНОВИЋ, професору разредне наставе, 

из Јабуке, утврђује се престанак мандата вршиоца дужности 
директора Дома културе ''Кочо Рацин“ Јабука.

II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу града 

Панчева".



29. децембар 2014. године Страна 23 - Број 29СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ:II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста

На основу члана 35. Закона о култури ("Службени гласник 
РС" бр. 72/09), члана 39. Статута града Панчева-пречишћен 
текст ("Службени лист града Панчева" бр. 1/14 и 24/14), чланова 
27. и 28. Статута Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 06/14), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 29. децембра 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА 
КУЛТУРЕ „КОЧО РАЦИН“ ЈАБУКА

I
МАРИЈАНА ЗАГОРАЦ, дипломирани економиста, из 

Јабуке, именује се за директора Дома културе „Кочо Рацин“ 
Јабука, на период од четири године.

II
Лице из тачке I овог Решења ступа на дужност директора 

наредног радног дана од дана доношења решења.

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-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и члана 39. Статута града Панчева - пречишћен 
текст ("Сл. лист града Панчева бр. 1/14 и 24/14), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 29. децембра 2014. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ «23. МАЈ» ПАНЧЕВО

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског одбора 

Техничке школе «23. мај» Панчево :
ЈУГОСЛАВ БОГИЋЕВИЋ, представник Наставничког 

већа
ВУКИЦА СТАНОЈЕВИЋ МОМЧИЛОВИЋ, представник 

Наставничког већа

II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Техничке 

школе «23. мај» Панчево:
БРАНИСЛАВА КРГА, представник Наставничког већа
ДРАГАНА ВУЧИЋ, представник Наставничког већа

III
Лица из тачке II овог Решења именују се на остатак 

времена утврђен Решењем Скупштине града Панчева о 
именовању чланова Школског одбора Техничке школе «23. 
мај» Панчево, бр. II-04-06-17/2014-5 од 02. јула 2014. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист 
града Панчева бр. 1/14 - пречишћен текст и 24/14), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 29. децембра 2014. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

«ЂУРА ЈАКШИЋ» ПАНЧЕВО

I
ИВАН ТЕШИЋ, разрешава се дужности члана Школског 

одбора Основне школе «Ђура Јакшић» Панчево, представник 
Локалне самоуправе.

II
САША ТАСИЋ, именује се за члана Школског одбора 

Основне школе «Ђура Јакшић» Панчево, представник Локалне 
самоуправе.

III
Лице из тачке II овог решења именују се на остатак 

времена утврђен Решењем Скупштине града Панчево број: II-
04-06-17/2014-5 од 02. јула 2014. године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у "Сл. листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-17/2014-10 
Панчево, 29. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“ 
број 135/04 и 88/10), члана 14. став 9. и члана 34. став 1. Одлуке 
о градској управи града Панчева („Службени лист града 
Панчево број 19/2010, 02/2011-исправка, 04/2011, 32/2012, 
2/2013 и 8/2013), а у складу са Закључком о одређивању 
надлежности за доношење Одлуке о изради стратешке процене, 
Скупштине града Панчево број I-01-06-52/2005 од 20.07.2005.
гoдине, Секретаријат за заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе 
града Панчева, дана 25. децембар 2014. године, донео је 

ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СТАРЧЕВО НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ

Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја 

Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места 
Старчево на животну средину (у даљем тексту: Стратешка 
процена).

Члан 2. 
Циљ доношења Измене и допуне Плана генералне 

регулације насељеног места Старчево (у даљем тексту: План) 
је да се омогући доградња и надградња постојећих објеката 
социјалног становања у блоку 49 у Старчеву, као и изградња 
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потребне комуналне инфраструктуре у наведеном блоку. 
Простор који чини обухват Измена и допуна односи се на блок 
49 у Старчеву и саообраћајнице које га окружују. 

Члан 3.
Граница Плана је дефинисана Одлуком о Изменама 

и допунама Плана генералне регулације насељеног места 
Старчево („Службени лист града Панчева“ број 19/2014).

Члан 4.
Разлози за неприступање изради Стратешке процене 

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

· План се налази у обухвату Просторног плана града 
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 22/2012 
и 25/2012-исправка), чији је саставни део Извештај о 
стратешкој процени утицаја на животну средину, који чини 
основни документ у коме су вредновани и процењени могући 
значајнији утицаји на животну средину до којих може доћи 
имплементацијом плана

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

-величине утицаја
-просторних размера планских решења и
-вероватноће утицаја
· Према Смерницама за израду стратешке процене на 

нижим хијерархијским нивоима Извештајем о стартешкој 
процени Просторног плана града Панчева на животну средину 
није предвиђена израда старешке процене утицаја за План 
генералне регулације насељеног места Старчево.

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

Члан 5.
Разматрани су следећи критеријуми за одређивање 

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

- значај Плана за заштиту животне средине и одрживи 
развој;

- проблеми заштите животне средине Плана и могућност 
утицаја Плана на ваздух, воде, земљиште, микро, биљни и 
животињски свет, станишта и биодиверзитет;

- утицај Плана на становништво и здравље житеља;
- карактеристике утицаја Плана на животну средину, 

нарочито у смислу вероватноће, интензитета, сложености, 
трајања, учесталости, понављања, просторне димензије, појаве 
ризика по људско здравље и средину, деловања на области од 
природне, културне и друге важности и деловања на угрожене 
области и др. 

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

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

Члан 6.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради изменама 

и допунама плана генералне регулације насељеног места 
Старчево („Службени лист града Панчева“ број 19/2014).

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

у „Службеном листу града Панчева“.

СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић дипл.инж.арх, с.р.
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