
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  16     ГОДИНА II             ПАНЧЕВО,   30.  ЈУН  2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48

   Цена овог примерка      686,00

    181.

На основу члана 13a. и  члана 29. Закона 
о буџетском систему («Службени гласник 
Републике Србије» бр. 9/02, 87/02, 61/05-др.
закон, 66/05, 101/05- др.закон, 62/06- др.закон, 
63/06-испр.др.закона и 85/06),  члана 32. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС», 129/07),  Закона о финансирању локалне 
самоуправе («Службени гласник РС», 62/06 )   и 
члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист града  
Панчева» бр. 8/08 и 4/09), а на предлог Градског 
већа града Панчева, Скупштина града Панчева 
дана, 30. јуна 2009. године,  донела  је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о буџету града  

Панчева за 2009. годину

Члан 1.

 У Одлуци о буџету града Панчева за 
2009. годину («Сл. лист града  Панчева» бр. 
16/08 и 8/09) у члану 1, врше се  измене у  табели 
Примања и издаци буџета,  II - Издаци, Текући  
расходи и то:

- Расходи за запослене,  економска 
класификација  41, у колони 3 износ од 
«817.328.505» замењује се износом од 
«814.368.505».

- Коришћење роба и услуга, економска 
класификација 42, у колони 3 износ од 
«802.975.636» замењује се износом од 
«798.935.636».

- Остали расходи, економске класификације 
48+49, у колони 3 износ од «134.151.908» 
замењује се износом од  «142.151.908». 

- Текући трансфери, економске класификаци-
је 4631+4641, у колони 3 износ од «341.948.647» 
замењује се износом од «341.849.993».

- Капитални расходи, економска класи-
фикација 5, у колони  3  износ од «552.313.880» 
замењује се износом од «550.713.880».

- Капитални трансфери, економске 
класификације 4632+4642, у колони 3 износ 
од «166.999.328» замењује се износом од 
«167.697.982».

Члан 2.
У члану 4., у ставу 1, износ од «18.671.440» 

замењује се износом од «25.671.440».

Члан 3.
У  ПОСЕБНОМ ДЕЛУ, у члану 5., у 

табеларном делу врше се следеће  измене:
• У Разделу 1. Скупштина града, функција 

110 Извршни и законодавни органи:
- позиција 7, eкономска класификација  416 

Комисија за издавање у закуп пољопривредног 
земљишта, у колонама 7 и 9 износ  од «6.200.654» 
замењује се износом од «5.200.654».

- Извори финансирања за функцију 110, 
01- Приходи из буџета, у колонама 7 и 9 износ 
од «47.777.663» замењује се износом од 
«46.777.663».

- Укупно за функцију 110, у колонама 7 и 9 
износ  од «47.777.663» замењује се износом од 
«46.777.663».

- Укупно за Раздео 1: у колонама 7 и 9,  
износ од «47.777.663» замењује се износом од 
«46.777.663».

 • У Разделу 2. Градоначелник и Градско 
веће,  функција 110 Извршни и законодавни 
органи:

- позиција 21.3, eкономска класификација  
416 Комисије, награде, бонуси и остали расходи 
- распоред салда из 2008. године, у колонама  7 
и 9  износ  «12.646.000» замењује се износом од 
«11.646.000».

- позиција 27, eкономска класификација 424 
Специјализоване услуге-промотивне активности 
општине у колонама  7 и 9  износ од «10.400.976» 
замењује се износом од «7.129.548».

- позиција 30, eкономска класификација 
499 Текућа резерва у колонама  7 и 9 износ од 
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«3.671.440» замењује се износом од «9.671.440».
- позиција 30.1, eкономска класификација 499 

Текућа резерва-распоред салда из 2008. године, у 
колонама  7 и 9 износ од «15.000.000» замењује 
се износом од «16.000.000».

 - Извори финансирања за функцију 
110, 01- Приходи из буџета, у колонама 7 и 9 
износ од «52.686.503» замењује се износом од 
«55.415.075».

- Укупно за функцију 110, у колонама 7 и 9 
износ  од «80.332.503» замењује се износом од 
«83.061.075».

- Укупно за Раздео 2: у колонама 7 и 9,  
износ од «94.531.977» замењује се износом од 
«97.260.549».

• У Разделу 3. Градска управа,  функција 
130 Опште услуге:

- позиција 34, eкономска класификација 414 
Социјална давања запосленима, у колонама  7 и 
9 износ од «8.399.225» замењује се износом од 
«11.399.225».

Иза позиције 34  додајe  се нова  позицијa:
«34.4», eкономска класификација 414 

Социјална давања запосленима -распоред салда 
из 2008. године, са износима у колонама 7 и 9 од 
«29.524.856».

- позиција 37, eкономска класификација 416 
Награде, бонуси  и остали посебни расходи, у 
колонама  7 и 9, износ «4.028.373» замењује се 
износом од «3.028.373».

- позиција 38.3, eкономска класификација 416 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
- 416 по Протоколу - распоред салда из 2008. 
године, у колонама  7 и 9, износ «29.524.856» 
замењује се износом  «0».

- позиција 39, eкономска класификација 416 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
-Пренос са плата (411+412) на 416 по Протоколу, 
у колонама  7 и 9, износ «15.528.362» замењује се 
износом од «12.528.362».

- позиција 50, економска класификација 425 
Текуће поправке и одржавање зграде, у колонама  
7 и 9, износ «5.520.000» замењује се износом од 
«5.791.428».

- Извори финансирања за функцију 130, 
01- Приходи из буџета, у колонама 7 и 9 износ 
од «420.138.157» замењује се износом од 
«419.409.585».

- Укупно за функцију 130, у колонама 7 и 9 
износ  од «508.425.643» замењује се износом од 
«507.697.071».

• У Разделу 3. Градска управа, Глава 3.7 
Услуге културе, функција 820 Услуге културе:

- позиција 117, економска класификација 415  
Накнаде за превоз запослених, у колонама  7 и 
9 износ од «4.221.151» замењује се износом од 
«4.261.151».

- позиција 119, економска класификација 
421  Стални трошкови, у колонама  7 и 9 
износ од «18.213.573» замењује се износом од 
«18.212.373».

- позиција 122, економска класификација 
423 Услуге по уговору, у колонама  7 и 9 износ од 
«5.089.412» замењује се износом од «5.049.412».

- позиција 123, економска класификација 
425 Текуће поправке, у колонама  7 и 9, износ 
«962.599» замењује се износом од «1.003.799».

- позиција 124, економска класификација 426 
Материјал, у колонама  7 и 9, износ «2.179.052» 
замењује се износом од «2.139.052».

- позиција 151, eкономска класификација 511, 
опис позиције «Дом омладине Панчево-замена 
гасног котла и дотрајалих радијатора» замењује 
се описом «Дом омладине Панчево-замена гасног 
котла и дотрајалих радијатора или прикључење 
на градску топловодну мрежу».

• У Разделу 3. Градска управа, Глава 3.9 
Социјална заштита, функција 090 Социјална 
заштита некласификована на другом месту:

- позиција 190, економска класификација 
4631 Материјални трошкови, у колонама  7 и 
9, износ «2.159.050» замењује се износом од 
«2.360.396».

- позиција 194, економска класификација 
4631 опис позиције  «Геронтолошки центар - 
трошкови суфинансирања грејања» замењује 
се описом » Геронтолошки центар-трошкови 
суфинансирања грејања и воде»

- позиција 199, економска класификација 
«4631» замењује се економском класификацијом 
«4632», а опис позиције «ХТЗ опрема за раднике» 
замењује се описом «Опрема за раднике».

- позиција 200, економска класификација 
4632 Комби возило за дистрибуцију оброка, у 
колонама  7 и 9, износ «1.600.000» замењује се 
износом од «1.398.654».

• У Разделу 3. Градска управа, Глава 3.10 
Друштвена брига о деци –  предшколсо васпитање 
и образовање, функција 911 Предшколско 
образовање:

- на позицијама 253, 254, 255, 256 и 257, 
економске класификације «512» замењују се 
економским класификацијама «4632».

• У Разделу 3. Градска управа, Глава 3.12 
Фонд за заштиту животне средине-буџетски 
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фонд, функција 560 Заштита животне средине 
некласификована на другом месту:

- позиција 274, економска класификација 511 
План одбране од унутрашњих вода, у колонама  7 
и 9, износ «1.000.000» замењује се износом «0».

Иза позиције 274  додајe  се нова  позицијa:
«274.4», економска класификација 481 

Подршка пројектима за развој предузетништва, 
пољопривреде и туризма, са износима у колонама 
7 и 9 од «1.000.000».

- позиција 302, eкономска  класификација 4512, 
опис позиције «Изградња економајзера» замењује 
се описом «Израда пројектне документације за 
опремање топлана (за аутоматско управљање 
процесом и економајзери)».

• У Разделу 3. Градска управа,  Глава 3.20 
Туристичка организација Панчево, функција 473 
Туризам:

- позиција 393, економска класификација 424 
Туристичка манифестација «Панчевачко лето», у 
колонама  7 и 9, износ «1.000.000» замењује се 
износом «0».

- Извори финансирања за функцију 473, 01-
Приходи из буџета, у колонама 7 и 9 износ од 
«5.184.882» замењује се износом од «4.184.882».

- Укупно за функцију 473, у колонама 7 и 
9 износ  од «5.184.882» замењује се износом од 
«4.184.882».

• У Разделу 3. Градска управа,  Глава 3.23 
Градско јавно правобранилаштво, функција 330 
Судови:

- позиција 410, економска класификација 
414 Социјална давања, отпремнине и помоћи, у 
колони  7 износ од «171.167» замењује се износом 
од «246.212», а износ у колони 9 од «241.158» 
замењује се износом од «316.203».

- позиција 413, eкономска класификација 416 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
- пренос са плата (411+412) на 416 по Протоколу, 
у колонама  7 и 9,  износ  «207.601» замењује се 
износом од «132.556».

- Извори финансирања за раздео 3, 01- 
Приходи из буџета, у колонама 7 и 9 износ 
од «3.083.646.480» замењује се износом од 
«3.081.917.908».

- Укупно за Раздео 3. у колони 7 износ 
од «3.658.116.097» замењује се износом од 
« 3.656.387.525», а у колони 9,  износ од 
«4.223.596.178.» замењује се износом од 
«4.221.867.606».

Члан 4.
У члану 20. иза речи «на функционалној 

класификацији 560-Заштита животне среди-
не» брише се зарез и  додају су се речи 
«некласификована на другом месту.» и брише се 
преостали део текста.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева», а примењиваће се од 01. јануара 2009. 
године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-12/2009
Панчево, 30. јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 

    182.

На основу члана 20. тачка 38. и члана 32. тачка 
19. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/2007), члана 21. тачка 39. 
и члана 39. тачка 20. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/2008 и 
4/2009) и члана 98. Пословника Скупштине града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 
11/2008), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 30. јуна 2009. године, донела је

ОДЛ У КУ
о измени Одлуке о употреби имена, грба и 

заставе општине Панчево

Члан 1.
У Одлуци о употреби имена, грба и заставе 

општине Панчево («Службени лист општине 
Панчево» број 9/2006) у називу Одлуке речи: 
«Општине Панчево» замењују се речима: «Града 
Панчева».

Члан 2.
У члану 1. речи: «Општине Панчево (у даљем 

тексту Општина)» замењују се речима: «Града 
Панчева (у даљем тексту Града)»
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Члан 3.
У члану 2. став 1. реч: «Општине» замењује 

се речју: «Града», као и у осталим члановима 
Одлуке у одговарајућем падежу.

У члану 2. став 2. речи: «Скупштина општине» 
замењују се речима: «Скупштина града», и речи: 
«председника Општине», замењују се речима 
«Градског већа града Панчева» као и у осталим 
члановима Одлуке у одговарајућем падежу.

У истом члану у ставу 3. реч: «општинска», 
замењује се речју «градска» као и у осталим 
члановима Одлуке у одговарајућем падежу.

Члан 4.
У члану 7. алинеја 5. речи: «Општинској 

управи општине Панчево (у даљем тексту: 
Општинска управа)», замењују се речима: 
«Градској управи града Панчева (у даљем тексту: 
Градска управа)».

У истом члану алинеја 5. речи: «Општинске 
управе» замењују се речима, «Градске управе», као 
и у осталим члановима Одлуке у одговарајућем 
падежу.

Члан 5.
У члану 10. став 2. мења се и гласи:
«3астава Града истиче се у свим приликама 

када се републичким прописима предвиђа 
истицање републичке заставе».

Члан 6.
У члану 14. речи: «Секретаријат за општу 

управу, скупштинске послове и послове 
председника Општине», замењују се речима: 
«Секретаријат за скупштинске послове, послове 
градоначелника и Градског већа», као и у осталим 
члановима Одлуке у одговарајућем падежу.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

 
РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-12/2009 
Панчево, 30. јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

    183.
 

На основу члана 60. Закона о финансирању 
локалне самоуправе («Службени гласник РС», 
бр.62/06) члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», 129/07), члана 11. 
Закона о порезима на имовину («Службени 
гласник РС», бр.26/01, 45/02-СУС, 80/02, -др.
закон, 135/04, 61/07 и 5/09) и члана 39. Статута 
града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 8/08 
и 4/09, Скупштина града Панчева на седници 
одржаној дана, 30.06. 2009. године, донела је

О Д Л У К У 
о изменама Одлуке о порезу на имовину

Члан 1.
У Одлуци о порезу на имовину («Службени 

лист општине Панчево”, бр.29/06 и 19/07»), у 
члану 3. став 1.реч „општине” замењује се речју 
„града”.

Члан 2.
Члан 5. брише се.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивљња у «Службеном листу града 
Панчева”. ,

 
РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-12/2009 
Панчево, 30. јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

    184.

На основу чланова 2, 8, 11, 12. и 13. Закона о 
комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр. 
16/97 и 42/98), чланова 7., 16. став 9. и 36. Закона 
о превозу у друмском саобраћају (“Сл. гласник 
РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06), члана 
32. став 1. тачка 6. и члана 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07) и 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева”, бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
30. јуна 2009. године, донела је 
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О Д Л У К У
о јавном превозу путника у друмском 

саобаћају на територији града Панчева

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Овом одлуком се уређују ближи услови 

организације и начина обављања јавног превоза 
путника (у даљем тексту: јавни превоз) на 
територији града Панчева (у даљем тексту: 
град). 
 

Члан 2. 
Јавни превоз на територији града обавља се 

као линијски и ванлинијски превоз у складу са 
законом и овом одлуком.

Члан 3. 
Линијски превоз путника на територији 

града (у даљем тексту: линијски превоз) обавља 
се као градски превоз.

Линијски превоз је комунална делатност од 
општег интереса.

Превоз путника из става 1. овог члана 
обавља се аутобусима у складу са законом и овом 
одлуком.

Члан 4.
Ванлинијски превоз путника на територији 

града (у даљем тексту: ванлинијски превоз), у 
смислу ове одлуке, обавља се као уговорени 
превоз (у даљем тексту: уговорени превоз) и ауто 
такси превоз (у даљем тексту: такси превоз).

Уговорени превоз код којег вожња почиње или 
се коначно завршава на територији града, осим 
туристичких путовања, екскурзија и сл., сматра 
се у смислу ове одлуке локалним превозом.

Члан 5. 
Уговорени превоз могу обављати правна 

лица и предузетници регистровани за обављање 
делатности јавног превоза у складу са законом и 
овом одлуком.

Уговорени превоз се обавља аутобусом 
или путничким аутомобилом са девет седишта, 
рачунајући и седиште за возача.

Члан 6.
Такси превоз могу обављати правна лица 

и предузетници регистровани за обављање 
делатности у складу са законом и овом одлуком.

Такси превоз обавља се путничким возилом 
које испуњава услове прописане законом и овом 
одлуком.

Такси превоз је делатност од посебног 
интереса за град.

Члан 7.
Такси возач је физичко лице, које обавља 

такси превоз као предузетник или као запослени 
код правног лица, у смислу закона и одредаба ове 
одлуке.

Члан 8. 
Потребе за такси превозом на територији 

града утврђују програмом потреба за такси 
превозом (у даљем тексту: програм) у складу са 
законом.

Програм из става 1. овог члана доноси се 
у складу са саобраћајно – техничким условима 
којима се дефинише оптимално организовање 
такси превоза.

Градско веће града Панчава (у даљем тексту: 
Градско веће) доноси програм из става 1. овог 
члана, који садржи број такси возила чијим радом 
се задовољавају потребе за такси превозом.

Предлог програма из става 1. овог члана 
припрема организациона јединица Градске 
управе надлежна за послове саобраћаја (у даљем 
тексту: секретаријат) у сарадњи са овлашћеним 
представницима такси возача.

Члан 9.
Правно лице и физичко лице могу почети 

са обављањем такси превоза, ако испуне услове 
утврђене законом и овом одлуком.

Акт о испуњености услова из ове одлуке у 
смислу става 1. овог члана доноси организациона 
јединица Градске управе надлежна за привреду 
и економски развој (у даљем тексту: надлежни 
орган)

Члан 10.
Секретаријат обезбеђује организовано и 

трајно обављање и развој линијског и такси 
превоза, одређује начин контроле и стара се о 
обезбеђивању уговором поверених обавеза у 
складу са потребама и развојем града.

II. ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ

Организација и начин обављања

Члан 11.
Линијски превоз се обавља на одређеним 

линијама по унапред утврђеном реду вожње 
возилима која испуњавају услове утврђене 
законом, овом одлуком и прописима о 
стандардима за возила, по утврђеној и објављеној 
цени и другим условима превоза.
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Превозници који обављају линијски 
међумесни превоз путника у друмском саобраћају 
имају право укрцавања и искрцавања путника 
само ако је подручје града крајње одредиште, 
односно полазиште за превоз ван градског 
подручја.

Члан 12. 
Градско веће доноси годишњи План линија 

којим се одређују линије у линијском превозу у 
складу са развојем града, саобраћајно – техни-
чким условима и потребама становништва. 

План линија из става 1. овог члана доноси 
се у последњем тромесечју текуће године за 
наредну годину.

План  линија садржи:
- трасе линија.
- стајалишта,
- тарифне зоне,
- елементе линија. 

Члан 13.
 Елементи линије су:
- број и назив,
- терминуси на линији,
- траса линије,
- дужина линије,
- број возила на линији,
- време обрта,
- интервал слеђења возила,
- ред вожње,
- стајалишта на линији,
- међустајалишна растојања,
- тарифне зоне и др.

Члан 14.
Линијски превоз обављаће јавно комунално 

предузеће за градски саобраћај (у даљем тексту: 
ГСП) које ће основати град.

Члан 15. 
Поједине линије у линијском превозу могу 

се поверити другим привредним друштвима.
Поверавање линија из става 1. овог члана 

врши се на основу јавног конкурса који расписује 
секретаријат у складу са потребама јавног 
превоза

Изузетно од одредбе из става 2. овог члана 
линије се могу привремено поверавати најдуже 
за период од шест месеци, прикупљањем понуда 
или непосредном погодбом у складу са законом и 
то у случајевима:

- када линија после јавног конкурса остане 

непокривена,
- прекида у обављању превоза због 

непредвиђених околности,
- увођења пробних линија,
- раскида уговора пре истека уговореног 

рока.
Привредна друштва из става 1. овог члана 

не могу поверену делатност линијског превоза 
пренети на другог превозника.

Члан 16.
Секретаријат, на основу јавног конкурса, 

доноси одлуку о поверавању линијског превоза.
Поверавање линијског превоза врши се 

уговором до пет година.
Уколико привредно друштво из става 1. 

претходног члана ове одлуке преузме обавезу 
улагања средстава у делатност линијског превоза, 
уговор из става 2. овог члана важи онолико колико 
траје време повраћаја средстава, а најдуже 20 
година.

Члан 17. 
Конкурс расписује секретаријат у складу 

са потребама линијског превоза, а спроводи 
комисија коју образује Градско веће, на предлог 
организационе јединице Градске управе надлежне 
за послове саобраћаја, на период од две године.

 Конкурс обавезно садржи:
- начин и рок за подношење пријаве,
- податке о обавезној садржини пријаве,
- време отварања пријава и време 

одлучивања по конкурсу,
- време и начин објављивања резултата 

конкурса,
- услове за обављање линијског превоза,
- извод из важећег Плана линија,
- време на које се поверава обављање 

превоза и време за које је изабрани превозник 
дужан да отпочне његово обављање,

- начин одеђивања цене и висину накнаде 
за обављање линијског превоза,

- потребно јемство за испуњење уговора о 
поверавању.

Линија за чије се поверавање расписује 
конкурс мора бити утврђена Планом линија.

Члан 18.
Комисија из става 1. претходног члана ове 

одлуке има председника и четири члана, који 
имају заменике и образује се од лица стручних за 
област јавног превоза

Комисија води записник о битним 
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чињеницама и току поступка који потписују 
председник и чланови комисије.

Комисија је дужна да у року од 15 дана од 
дана отварања пријава размотри приспеле понуде, 
сачини извештај и предложи листу изабраних 
кандидата и исту достави представнику 
секретаријата који доноси листу.

Извештај комисије садржи:
- текст одлуке о расписивању конкурса,
- број и садржину приспелих пријава,
- податке о неблаговременим и непотпуним 

пријавама,
- предлог листе најповољнијих пријава са 

образложењем.
У случају да представник секретаријата 

утврди недостатке и нејасноће у извештају, 
вратиће га комисији на дораду.

Члан 19.
Секретаријат је обавезан да одлуку о 

извршеном избору достави свим учесницима 
конкурса у року од осам дана од дана избора.

Одлука се објављује на огласној табли у 
згради Градске управе града.

Приговор на одлуку из става 1. овог члана 
учесник конкурса може поднети Градском већу 
града Панчева у року од осам дана од дана њеног 
пријема.

Одлука донета по приговору је коначна и 
објављује се на огласној табли из става 2. овог 
члана.

Члан 20.
На основу коначне одлуке из члана 19. 

став 4. ове одлуке, представник секретаријата и 
учесник изабран на конкурсу у року од највише 
15 дана од дана пријема одлуке, закључују уговор 
о поверавању и начину обављања линијског 
превоза на територији града.

Уговор се закључује и у другим случајевима 
предвиђеним овом одлуком.

Уговор, поред одредби утврђених законом, 
обавезно садржи:

- опис линије која се поверава,
- временски период на који се иста 

поверава,
- рок отпочињања обављања линијског 

превоза,
- међусобна права и обавезе уговорних 

страна,
- начин одређивања и висину накнаде за 

обављање линијског превоза,
- начин решавања спорова,
- услове за споразумни и једнострани 

раскид уговора и права и обавезе које из тога 
проистичу.

Услови за обављање линијског превоза

Члан 21.
Линијски превоз обавља ГСП и привредно 

друштво коме је то поверено (у даљем тексту: 
превозник) у складу са законом и овом одлуком.

Линијски превоз може да се обавља на:
- сталним линијама – свакодневно у току 

године (дневна, ноћна, сезонска и др.)
- привременим линијама – за време 

одржавања различитих манифестација из области 
културе и спорта, ванредних догађаја, прекида 
саобраћаја због више силе, извођења радова на 
путевима и др.)

Врсту линије из става 2. овог члана, зависно 
од времена рада линије, броја полазака, типа 
возила, потребе корисника и развоја града 
одређује секретаријат и исту са свим елементима 
уписује у регистар.

До уношења у План линија свака линија има 
карактер пробне.

Члан 22. 
Регистрацију линија за линијски превоз 

врши секретаријат.
Регистар линија из става 1. овог члана 

садржи:
- број и назив линије према називима 

крајњих стајалишта – терминуса,
- врсту линије, датум почетка рада линије 

и датум промене елемента линије,
- трасу и дужину линије,
- назив и локације стајалишта на линији у 

оба смера и њихова растојања,
- ред вожње са датумом примене и тип 

возила које ће опслуживати одређену линију,
- податке о превознику.
Превозник може отпочети обављање 

линијског превоза на основу решења којим му 
секретаријат одобрава рад на линији.

Саставни део решења из става 3. овог члана 
је оверен ред вожње и издаје се као извод из 
регистра линије.

     
Члан 23.

Редом вожње утврђује се план обављања 
превоза и може бити

- летњи, од 1. јула до 31. августа и 
- зимски, од 1. септембра текуће године до 

30. јуна наредне године.
Ред вожње садржи:
- назив превозника, 
- назив сезонског реда вожње,
- врсту, број и назив линије,
- период важења реда вожње, 
- време рада линије,
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- назив и редослед стајалишта у оба 
смера,

- трасу и дужину линије у оба смера 
са називом почетног и крајњег стајалишта – 
терминуса, 

- време полазака по стајалиштима за радни 
дан, суботу, недељу и у дане празника, а за линије 
на подручју насеља на територији града време 
полазака са крајњих стајалишта за радни дан, 
суботу, недељу и у дане празника.

Члан 24.
Траса линије је пут којим се крећу возила 

од почетног до крајњег стајалишта и одређује се 
називима улица и путева.

Улице и путеви којима се обавља линијски 
превоз морају да испуњавају прописане 
услове у погледу попречног и подужног 
профила, минималних елемената кривина, 
носивости коловозне конструкције и врсте 
коловозног застора, осветљености, саобраћајне 
сигнализације, као и друге прописане услове.

Члан 25.
Аутобуска стајалишта (у даљем тексту: 

стајалишта) у линијском превозу су одређена и 
обележена места која морају да имају одговарајућу 
саобраћајну површину за заустављање возила и 
површину за улазак и излазак путника.

Стајалишта се користе у складу са овереним 
редом вожње.

Стајалишта могу да користе само превозници 
који су регистровани за делатност јавног 
линијског превоза путника и који то стајалиште 
имају уписано у регистрованом реду вожње.

Стајалишта одређује Скупштина града 
посебним актом.

О планирању стајалишта стара се 
секретаријат.

Стајалишта из става 1. овог члана може да 
користи само превозник из члана 21. став 1. 
ове одлуке под условом да им је исто уписано у 
регистровани ред вожње.

Члан 26.
Стајалиште мора да буде видно обележено 

стајалишном ознаком, а на коловозу ознаком 
“BUS”.

Аутобуска стајалишта намењена за 
коришћење у градском превозу путника не могу 
да користе превозници који обављају остале 
видове превоза путника.

Стајалишна ознака садржи: назив стајалишта, 
број линије и ред вожње за сваку линију.

Изглед и величину стајалишне ознаке 
одређује секретаријат.

О постављању реда вожње на стајалишној 
ознаци старају се превозници који користе 
стајалиште.

Члан 27.
Надстрешнице на стајалишту постављају се 

на основу решења секретаријата уз претходно 
прибављену сагласност органа градске управе 
надлежног за послове планирања и уређења 
простора .

На надстрешницама, на површинама пре-
двиђеним за ту намену, могу да се постављају 
рекламе и натписи у складу са законом и другим 
прописима.

Члан 28. 
Терминус је посебно изграђена и уређена 

саобраћајна површина на крајњим тачкама линије 
на којем се обавља пријем и отпрема возила и 
укрцавање и искрцавање путника.

Терминус може бити заједнички за већи број 
линија.

Терминус има површину за промену смера 
кретања возила (окретницу), површину за стајање 
возила и површину за заустављање возила и за 
улазак и излазак путника.

На терминусу може да се постави посебан 
објекат који садржи санитарни чвор, простор за 
саобраћајно техничко особље и др.

О планирању, изградњи и одржавању 
терминуса стара се секретаријат.

Члан 29. 
Аутобус којим се обавља линијски превоз 

мора да буде уредно обојен, чист и проветрен.
Аутобус из става 1. овог члана мора имати 

уграђене системе за хлађење и грејање који за 
време обављања превоза морају да буду исправни 
и у функцији, зависно од спољне температуре.

Члан 30.
Аутобус којим се обавља линијски превоз 

мора да има и:
- исписан назив и седиште превозника на 

бочним странама возила (дужине800 мм,ширине 
550 мм,слова висине 100 мм),

- на предњој,задњој и улазној страни 
аутобуса на видним месту исписан број линије и 
почетно и крајње стајалиште у смеру кретања,

- уредно попуњен путни налог са дневном 
овером техничке исправности,

- најмање два противпожарна апарата и 
приручну апотеку,
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- ред вожње и ценовник истакнут на 
видном месту у аутобусу,

- видно истакнуто обавештење о врсти и 
количини пртљага који се може унети у возило,

- видно истакнуто обавештење о 
категоријама путника који имају право на 
повлашћен превоз,

- обезбеђена седишта за путнике са 
посебним потребама (инвалиди, старе и 
изнемогле особе, особе са пратиоцем, труднице 
и лица са малом децом),

- видно истакнут број места за седење 
и стајање (ако их има), резервисаних места и 
одређене забране (пушење,стајање на платформи 
код возача и др.),

- испуњене санитарно-хигијенске услове,
- на десној предњој и задњој страни 

аутобуса, на средини између браника и 
ветробранског стакла, идентификациони број 
који издаје организациона јединица.

Рекламе и натписи могу да се постављају 
на спољним бочним странама аутобуса тако 
да возном особљу и путницима не смањују 
прегледност и не заклањају службене ознаке.

На аутобусу или његовој унутрашњости 
забрањено је истицање садржаја који имају 
страначка, верска или национална обележја.

Зона свих врата возила мора бити опремљена 
уређајима за поништавање карата са истакнутим 
упутством о примени.

Члан 31. 
Када аутобус не врши редован превоз или се 

не примају путници, на предњој страни, поставља 
се одговарајућа ознака: “ванредна вожња”, “за 
гаражу”, “у квару” и сл.

Превозник је дужан да у аутобусу којим врши 
превоз на видном месту истакне обавештење које 
се односи на: понашање путника у возилу, врсту 
и количину пртљага коју путник може да унесе у 
возило, као и категорије путника које имају право 
на повлашћени превоз.

Права и обавезе превозника и корисника 
превоза
а) Права и обавезе превозника

Члан 32.
Превозник је дужан да:
1. линијски превоз обавља у свему према 

елементима линије из регистра,
2.   за време обављања линијског превоза у 

сваком возилу поседује оверен ред вожње,
3.   у обављању линијског превоза примењује 

цене на које је сагласност дао надлежни орган у 
складу са законом.

Члан 33. 
Тарифни систем је систем наплате превоза 

путника на линијама линијског превоза које 
опслужују јавно комунално предузеће које је 
основао град и превозници којима је превоз 
поверен.

Тарифни систем се уводи и спроводи 
посебним актима града и ближе се уређује 
уговором из члана 20. ове одлуке.

Члан 34. 

Превозник је обавезан да неисправно возило 
замени резервним и неисправно уклони са линије 
у року од 30 минута.

Ако превозник није у могућности да поступи 
у складу са ставом 1. овог члана, о томе ће 
одмах, а најкасније у року од 24 сата, обавестити 
организациону јединицу. 

Уколико превозник не поступи у складу са 
ставом 1. овог члана, организациона јединица 
ће ангажовати другог превозника о трошку 
превозника чије возило је неисправно.

Члан 35. 
Одступања од регистрованог реда вожње на 

линији (скраћење односно продужење линије, 
делимична измена трасе, измене у понуђеном 
капацитету линије, замена типа возила) могу 
се вршити само из оправданих разлога и то у 
случајевима:

- елементарних непогода (снежни наноси, 
поплаве и сл.),

- знатних оштећења коловоза и путних 
објеката,

- искључења возила због техничке 
неисправности,

- извођења радова на путу, односно његовој 
околини,

- измене саобраћајне ситуације у граду 
услед мера других органа.

Одступања трају док разлози за то постоје.
Превозник је дужан да о одступању 

од реда вожње и разлозима за то обавести  
организациону јединицу Градске управе 
надлежну за инспекцијске послове и секретаријат 
и благовремено информише кориснике услуга.

Организациона јединица Градске управе 
надлежна за инспекцијске послове утврђује да ли 
је превозник морао да одступи од регистрованог 
реда вожње.

Кад организациона јединица из става 4. 
овог члана утврди да је превозник неоправдано 
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одступио од регистрованог реда вожње, поступиће 
у складу са својим овлашћењима.

Члан 36.
О реду у возилу стара се превозник.
Превозник је обавезан да путницима 

обезбеди завршетак започете вожње без додатне 
наплате другим возилом.

б) Права и обавезе возача

Члан 37. 
Возач је дужан да:
- возило заустави на свим стајалиштима 

према регистрованом реду вожње, 
- омогући излазак путника из возила на 

безбедан начин изван стајалишта, у случају дужег 
застоја,

- возило заустави на посебно одређеној 
и обележеној површини на станици односно 
терминусу и да омогући чекање у возилу до 
поласка по реду вожње, осим у возилу које је 
у резерви или у квару и заустављено на за то 
резервисаној површини,

- за време стајања на станици односно 
терминусу искључи мотор и обезбеди возило од 
неконтролисаног кретања,

- се придржава регистрованог реда вожње 
на линији на којој ради у складу са изводом реда 
вожње, осим у случајевима из члана 35. став 1. 
ове одлуке,

- покрене возило тек када се увери да су 
сва врата затворена,

- за време рада носи ознаку са називом 
превозника, идентификационим бројем и 
сликом,

- не дозволи улазак у возило лицу под 
утицајем алкохола, лицу оболелом од заразне 
болести, детету до шест година старости ако није 
у пратњи одрасле особе и лицу чији пртљаг може 
изазвати повреду путника или оштећење вoзила.

Возач и возно особље дужни су да се 
према путницима опходе са дужном пажњом и 
предусетљивошћу.

в) Права и обавезе путника

Члан 38.
Путник је лице са одговарајућом возном 

исправом које улази у возило у намери да се 
превезе.

Путник улази и излази из возила тек након 
што се исто заустави на стајалишту.

Посебне категорије путника имају првенство 
при уласку у возило.

Путник у возило може унети само ручни 
пртљаг.

Путник је дужан да у возилу поседује важећу 
возну исправу коју је обавезан да покаже возачу – 
возном особљу и овлашћеном контролору.

Путник затечен у возилу без возне исправе 
дужан је да овлашћеном конролору плати 
доплатну карту у висини утвђеној ценовником и 
потом настави започету вожњу.

Уколико путник не поступи у складу са 
претходним ставом, контролор ће уручити 
опомену која обавезно садржи:

- податке о путнику (име, презиме, матични 
број и сл.)

- висину накнаде утврђене ценовником из 
става 6. овог члана,

- датум доспећа,
- линију јавног превоза и број возила,
- датум издавања,
- потпис и број овлашћеног лица.
По уручењу опомене из става 7. овог члана 

путник је дужан да се удаљи из возила на првом 
наредном стајалишту. 

Члан 39. 
У аутобусу је забрањено: 
- уносити лако запаљиве, експлозивне и 

сличне материје,
- уносити предмете који нису чисти, као и 

предмете теже од 20 кг,
- уводити животиње, осим специјално 

дресиране псе водиче за слепа лица,
- ометати возача, возно и контролно 

особље,
- узнемиравати путнике певањем, 

свирањем, вриском, непристојним изразима и 
другим сличним поступцима,

- пушити.
Путника, који се и поред опомене не 

придржава забрана из става 1. овог члана, возач и 
возно особље ће удаљити из возила, без права на 
повраћај плаћеног износа возне исправе.

Средства за обављање линијског превоза

Члан 40.
Средства за обављање линијског превоза 

обезбеђују се из цене услуге и из буџета града.
Цена комуналне услуге из става 1. овог члана 

образује се на основу елемената за образовање 
цена комуналних услуга прописаних законом 
уз сагласност градоначелника, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа.
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Обезбеђивање континуитета у обављању 
линијског превоза

Члан 41. 
Превозник је дужан да свој рад и пословање 

организује тако да остварењем Плана линија 
обезбеди прописани обим,врсту и квалитет 
услуге.

Превозник је дужан да на основу писменог 
налога секретаријата врши и ванредне послове у 
вези са обављањем линијског превоза, за које се 
обезбеђују додатна новчана средства.

Члан 42.
Ако  услед више силе или из других разлога, 

који се нису могли да се предвиде односно 
спрече, дође до поремећаја или прекида у 
обављању линијског превоза, превозник мора без 
одлагања да предузме мере на отклањању узрока 
поремећаја односно прекида.

Мере које превозник предузима у случајевима 
из става 1. овог члана су:

1. радно ангажовање запослених на 
отклањању узрока поремећаја односно разлога 
због којих је дошло до прекида у пружању услуге 
линијског превоза,

2. хитне поправке возила којима се 
обезбеђује обављање линијског превоза,

3. предузима и друге мере које утврди 
секретаријат.

Начин поступања и овлашћења градске управе 
у случајевима прекида у обављању линијског 
превоза

Члан 43.
У случају поремећаја или прекида у обављању 

линијског превоза насталог услед хаварија, 
елементарних непогода и др. или штрајка, као 
и кад услед више силе дође до смањења обима 
линијског превоза, превозник је дужан да о томе 
обавести секретаријат.

Члан 44.
Након пријема обавештења из претходног 

члана ове одлуке, секретаријат одмах
- одређује ред првенства и начин обављања 

линијског превоза у складу са потребама,
- предузима мере за отклањање насталих 

последица и друге потребне мере за пружање 
услуге,

- ангажује другог превозника за обављање 
линијског превоза непосредном погодбом до 

отклањања поремећаја,
- утврђује разлоге и могућу одговорност 

за прекид односно поремећај настао из других 
разлога за пружање услуге.

Члан 45.
Када прекид у обављању линијског превоза 

наступи услед штрајка, превозник је обавезан 
да обезбеди обим рада у обављању линијског 
превоза у складу са актом оснивача односно 
закљученим уговором.

III. ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ
 

УГОВОРЕНИ ПРЕВОЗ

Члан 46. 
Уговорени превоз је превоз унапред познате 

групе путника, без успутног уласка и изласка 
путника, за који се релација,цена превоза, време 
обављања превоза, место укрцавања и искрцавања 
путника и други услови утврђују, на основу 
писмено закљученог уговора између превозника 
и наручиоца превоза (у даљем тексту:уговор).

Уговорени превоз путника се обавља 
аутобусом или фабрички произведеним 
путничким аутомобилом са девет седишта, 
рачунајући и седиште возача.

Члан 47.
Превозници који обављају уговорени превоз 

су правна лица и предузетници регистровани за 
обављање делатности јавног превоза путника ( у 
даљем тексту: превозник).

Наручилац превоза је правно или овлашћено 
физичко лице које је наручило превоз и са  
превозником закључило уговор о превозу.

Корисник превоза је лице које на основу 
уговора са превозником стиче одређена права и 
преузима одређене обавезе.

Путник је лице које на основу уговора о 
превозу има право на превоз.

Члан 48.
Уговорени превоз може да се обавља као 

повремен, наменски и наизменични.

Члан 49.
Повремен превоз у смислу ове одлуке је:
- “кружна вожња” затворених врата 

(излетничка вожња, туристичко путовање и 
др.), која почиње и завршава се у месту поласка 



     Страна   12 --   Број   16         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                        30. јун      2009. године

(полазишту), при чему се иста група путника 
превози истим возилом на целом путу,

- превоз који се састоји од вожње возила са 
путницима у одласку и вожње празног возила у 
доласку,

- превоз који се састоји од вожње празног 
возила у одласку и вожње возила са путницима у 
доласку.

Члан 50.
Наменски превоз у смислу ове одлуке је превоз 

радника из места становања на посао и са посла, 
односно ђака и студената из места становања до 
школе и од школе до места становања, на основу 
писменог уговора, са посебним превозним 
исправама (недељна, месечна, годишња и сл.) и 
без примања других путника.

Члан 51.

Наизменични превоз у смислу ове одлуке је 
превоз претходно организованих група путника у 
више путовања (вожњи), од истог полазишта до 
истог одредишта.

Свака група путника која је обавила путовање 
у одласку враћа се на полазиште неком каснијом 
вожњом. Прва вожња у повратку и последња у 
одласку обавља се празним возилом.

Члан 52.
Уговорени превоз путника који се обавља:
- на истој релацији,
- повремено,
- са различитим путницима
сматра се у смислу ове одлуке уговореним 

превозом.
Ако се за превоз из става 1. овог члан утврди 

да се обавља редовно,свакодневно или више 
пута у току дана  или у било ком временском 
периоду који одређује његову редовност или 
ако се оглашава у јавним медијима или на други 
начин, сматра се у смислу ове одлуке линијским 
превозом путника.

Члан 53.
Превозник који обавља уговорени превоз 

путника не сме да укрцава или искрцава путнике 
на:

- подручју унутар централне градске зоне,
- аутобуским стајалиштима,
- јавним паркиралиштима на којима је 

организован систем наплате,
- местима где је то у супротности са 

постављеном саобраћајном сигнализацијом
У возилу којим се обавља уговорени превоз 

путника не може да се налази више седишта од 
укупног броја седишта уписаних у саобраћајној 
дозволи возила.

Члан 54.
Превозник који обавља уговорени превоз 

може укрцавање и искрцавање путника да врши 
на посебно означеним перонима на аутобуској 
станици на основу закљученог уговора са 
предузећем које управља овим објектом.

Перони на којим се обавља пријем и отпрема 
возила која врше уговорени превоз путника могу 
да се користе у линијском превозу.

Члан 55.
У возилу којим се обавља уговорени превоз 

путника мора да се налази:
- доказ о уплати уговорене цене превоза за 

вожњу која се обавља,
- оригинал или оверена фотокопија решења 

о регистрацији делатности,
- оригинал или оверена фотокопија решења 

о испуњености услова за обављање јавног 
превоза,

- примерак оригинала уговора на основу 
кога се обавља превоз,

- закључен списак путника сачињен према 
датуму и времену обављања путовања (вожње) 
садржане у уговору о превозу,

- путни налог исправно и тачно попуњен 
како је то прописано са дневном овером техничке 
исправности,

- општи услови превоза путника у друмском 
саобраћају,

- у доњем десном углу ветробранског 
стакла истакнут натпис “СЛОБОДНА ВОЖЊА”.

Члан 56.
Уговор из чл.46. ове одлуке мора да садржи:
1. редни број из уписника (евиденције) 

закључених уговора о превозу,
2. датум закључења уговора,
3. податке о превознику,наручиоцу и 

кориснику превоза,
4. релацију превоза са утврђеним полазиштем 

и долазиштем,
5. податке о возилу којим ће се обављати 

превоз,
6. рок на који се уговор закључује,
7. датум обављања вожњи и времена полазака 

и долазака,



8. места укрцавања и искрцавања путника,
9. цену превоза,
10. начин плаћања уговорене цене превоза,
11. начин решавања спорова из уговора.
Закључени уговор из става 1. овог члана мора 

бити оверен од стране превозника и од стране 
наручиоца превоза – правног лица односно 
потписан са унетим бројем личне карте од стране 
наручиоца превоза – овлашћеног физичког лица.

Саставни део уговора на основу којег се 
обавља уговорени превоз је списак путника.

Члан 57. 
Уговор из претходног члана ове одлуке 

превозник је дужан да чува две године, рачунајући 
од датума када је завршено обављање превоза 
који је био предмет уговора.

Члан 58.
Уговор из чл. 56. ове одлуке мора да се 

налази у возилу приликом постављања на место 
укрцавања у полазишту.

Члан 59.
Списак путника из чл. 56. став 3. ове одлуке 

мора да буде сачињен за сваку вожњу садржану у 
уговору о превозу и у њему се не може налазити 
већи број имена путника од броја расположивих 
места уписаних у саобраћајној дозволи возила.

Списак путника из става 1. овог члана мора 
да садржи:

1.број уговора о превозу за који је списак 
путника сачињен,

2.датум обављања превоза,
3.имена и презимена,адресу и број личне 

карте свих путника који се превозе и место 
њиховог укрцавања и искрцавања.

Списак путника мора да буде закључен и 
оверен печатом превозника и наручиоца превоза 
– правног лица односно потписан од стране 
овлашћеног физичког лица – наручиоца превоза 
са унетим бројем личне карте.

У списак путника подаци се уносе писаћом 
машином или су одштампани штампачем 
компјутера.

После закључења списка путника подаци у 
њему не могу да се прецртавају или исправљају.

Члан 60.
Превозник је дужан да води евиденцију 

закључених уговора о превозу чији је саставни 
део списак путника сачињен за сваку уговорену 
вожњу у оквиру предметног уговора.

Евиденција из става 1. овог члана води се од 
1. јануара до 31. децембра текућа године и чува 
се пет година рачунајући од задњег дана текуће 
године у којој се води.

Евиденција закључених уговора о превозу 
садржи:

- редни број,
- број уговора,
- датум када је предвиђено обављање 

превоза по уговору,
- релација на којој се превоз обавља,
- податке о наручиоцу превоза,
- доказ о уплати уговорене цене превоза.

Члан 61.
Начини плаћања уговорене цене превоза од 

стране наручиоца превоза јесу:
1. вирманом на текући рачун у банци у којој 

превозник који обавља ванлинијски превоз има 
отворен текући рачун;

2. готовински по издатој признаници коју 
превозник који обавља ванлинијски превоз издаје 
наручиоцу  превоза.

Блок признаница из става 1. тачка 2. овог 
члана мора бити оверен од стране секретаријата 
о чему исти води посебну евиденцију.

Члан 62.
Доказ о уплати уговорене цене превоза у 

смислу ове одлуке јесте оверен налог за плаћање 
од стране банке, на основу којег може да се 
утврди да је извршена безусловна инструкција 
плаћања дата банци од стране наручиоца превоза 
у складу са уговореном ценом превоза или да је 
превозник примљену готовину на име уговорене 
цене превоза по одређеној признаници уплатио 
на свој текући рачун у банци.

Налог из става 1. овог члана мора да садржи 
број уговора и датум његовог закључивања.

АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗ

Услови за обављање такси превоза
а) Предузетник

Члан 63.
Физичко лице може обављати такси превоз 

као предузетник, ако поред општих услова 
утврђених законом, испуњава и услове утврђене 
овом одлуком и то:

1. да има возачку дозволу “Б” категорије 
најмање две године,

2. да има пребивалиште на територији града 
Панчева,
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3. да има уверење о положеном испиту о 
познавању територије града Панчева и прописа из 
области такси превоза, у складу са Правилником о 
програму и начину полагања испита за обављање 
делатности такси превоза,

4. да је пословно способан,
5. да му правоснажном судском одлуком 

није забрањено обављање одређене делатности, 
односно да му правоснажним решењем о 
прекршају није изречена заштитна мера забране 
обављања делатности, док трају правне последице 
осуде, односно мере,

6. да је власник или корисник моторног 
возила по уговору о лизингу или да поседује 
оверено овлашћење да може користити возило 
које је регистровано на име брачног друга, 
родитеља или законите деце,

7. да моторно возило које поседује у погледу 
намене и погодности испуњава   услове из члана 
66. ове одлуке.

Предузетник може обављати такси превоз 
само једним такси возилом.

За обављање делатности такси превоза у 
статусу запосленог у правном лицу регистрованом 
за обављање ове врсте делатности у складу са 
законом и овом одлуком, физичко лице мора да 
испуни услове из става 1. овог члана, осим услова 
под тачкама 6. и 7. и да има закључен уговор о 
раду са послодавцем.

Услови из става 1. тачке 3. овог члана доказују 
се уверењем о положеном испиту.

Услови из става 1. тачка 4. и 5. овог члана 
доказују се уверењем не старијим од шест 
месеци.

Надлежни орган, издаће упут за испитивање 
погодности возила за такси превоз физичком 
лицу које испуни услове из става 1. тачка 1-6. 
овог члана.

Члан 64.
Проверу познавања територије града 

Панчева и прописа из области такси превоза врши 
комисија на основу Правилника о програму и 
начину полагања испита за обављање делатности 
такси превоза.

Градско веће на предлог секретаријата и 
надлежног органа образује комисију из става 1. 
овог члана које има председника и два члана и 
заменике, на период од две године.

Градско веће на предлог надлежног органа 
доноси Правилник о програму и начину полагања 
испита за обављање делатности такси превоза из 
става 1. овог члана.

Надлежни орган на основу позитивног 
извештаја комисије из става 2. овог члана издаје 
уверење о положеном испиту.

б) Правно лице

Члан 65.
За обављање такси превоза правно лице мора 

поред услова прописаних законом, да испуни и 
услове утвђене овом одлуком и то:

1. да је регистровано за обављање 
делатности такси превоза у складу са законом и 
овом одлуком,

2. да има седиште на територији града 
Панчева или пословну јединицу на територији 
града Панчева,

3. да такси возач запослен у привредном 
друштву испуњава услове прописане чланом 63. 
став 3. ове одлуке,

4. да има најмање једно моторно возило у 
власништву или по основу уговора о лизингу,

5. да моторно возило које поседује у погледу 
намене и погодности за такси превоз испуњава 
услове из члана 66. ове одлуке.

Надлежни орган, издаће упут за испитивање 
погодности возила за такси превоз правном лицу 
које испуни услове из става 1. тачке 1 – 4 овог 
члана.

Такси возило

Члан 66.
Моторно возило је намењено и погодно за 

обављање такси превоза ако испуњава следеће 
услове:

1. да је фабрички произведено путничко 
возило које има највише пет седишта, рачунајући 
и седиште возача и најмање четворо врата,

2. да тип возила испуњава услове из Уредбе 
о хомологацији возила (“Службени лист СРЈ”, 
број 51/98),

3. да размак осовина возила буде минимум 
2.440 мм, ширина минимум 1.500 мм, запремина 
корисног пртљажног простора минимум 250 
литара,

4. да је до 31. децембра 2008. године 
произведено минимално у складу са условима 
прописаним нормом “ЕУРО-3” у погледу издувне 
емисије,

5. да је технички исправно у складу са 
прописима,

6. да возило има регистарску ознаку 
територије града Панчева,



7. да поседује полису за осигурање путника 
од последица несрећног случаја у јавном 
превозу,

8. да има дигитални таксиметар, који је 
исправан, баждарен на важећу тарифу, пломбиран 
и постављен тако да износ који откуцава буде 
видљив и да се његовим укључивањем светло на 
такси ознаци из тачке 13 овог става искључује,

9. да је опремљено инсталацијом за 
осветљење кровне ознаке,

10. да има важећи ценовник постављен тако 
да његов садржај буде видљив путницима,

11. да има на видном месту истакнут 
идентификациони картон и идентификациону 
ветробранску налепницу,

12. да је возило без оштећења и чисто,
13. да возило има светлећу кровну ознаку 

TAXI, која је обојена у јединствену боју 
правоугаоног облика и садржи број кровне ознаке 
и основни грб града, у свему према пројекту који 
је саставни део ове одлуке,

14. да у возилу има пломбиран и баждарен 
противпожарни апарат и

15. друге услове утврђене Правилником о 
испитивању погодности возила за такси  превоз. 

Градско веће доноси решење којим  утврђује  
јединствену боју такси возила.

Надлежни орган у сарадњи са овлашћеним 
представницима такси превозника предлаже 
јединствену боју такси возила. 

На крову такси возила иза кровне ознаке 
TAXI може се налазити рекламни пано.

Рекламни пано мора бити постављен тако да 
не заклања кровну ознаку TAXI.

Сагласност за постављање рекламног паноа 
даје секретаријат, на основу мишљења овлашћене 
институције да рекламни пано не угрожава 
безбедност саобраћаја.

Члан 67.
Испитивање погодности моторног возила за 

такси превоз врши комисија на основу Правилника 
о испитивању погодности возила за такси превоз 
и упута издатог од стране надлежног.

Градско веће на предлог секретаријата и 
надлежног органа, образује комисију из става 1. 
овог члана која има председника и два члана и 
заменике,  на период од две године.

Градско веће на предлог секретаријата 
и надлежног органа доноси Правилник о 
испитивању погодности возила за такси превоз 
из става 1. овог члана.

Комисија из става 1. овог члана, приликом 

испитивања погодности возила за такси превоз 
утврђује испуњеност услова прописаних чланом 
66. ове одлуке и Правилником о испитивању 
погодности возила за такси превоз.

Секретаријат, на основу извештаја комисије 
из ст. 1. овог члана, издаје потврду о погодности 
возила за такси превоз и о издатим потврдама 
води регистар.

Потврда о погодности возила за такси превоз 
издаје се са роком важења од 1 године, а за 
возила старија од 15 година са роком важења од 
6 месеци.

Рок важења потврде о погодности возила 
за такси превоз почиње да тече даном издавања 
потврде.

Сагласност о испуњености услова за 
обављање такси превоза

Члан 68.
Захтев за издавање акта из става 2. члана 

9. ове одлуке, са потребним доказима, правно и 
физичко лице подносе надлежном органу. 

Захтев за издавање акта из става 2. члана 9. ове 
одлуке за запослено лице подноси послодавац.

Надлежни орган, издаће сагласност или 
одбити захтев за обављање делатности такси 
превоза у року од 7 дана од дана подношења 
захтева.

Надлежни орган, на основу решења Агенције 
за привредне регистре о упису предузетника или 
правног лица за обављање делатности такси 
превоза и акта из става 2. члана 9. ове одлуке, 
издаје такси исправе и ознаке, о којима води 
посебан регистар.

Такси исправе и ознаке

а) Исправе такси возача

Члан 69.
Такси дозвола је исправа коју такси возач 

носи са собом приликом обављања делатности 
и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног 
лица и садржи:

- пословно име правног лица или преду-
зетника,

- редни број,
- име и презиме такси возача,
- статус такси возача (предузетник или 

запослени),
- јединствени матични број такси возача,
- адресу и
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- слику.
Идентификациони картон је исправа која 

служи да подаци о такси возачу буду на увиду 
путнику приликом вожње, а налази се на средини 
горњег дела инструмент табле и садржи:

- пословно име правног лица или 
предузетника,

- редни број,
- име и презиме такси возача (предузетник 

или запослени),
- јединствени матични број такси возача и 
- слику.

б) Исправе и ознаке за возило којим се обавља 
такси превоз

Члан 70.
Идентификациона ветробранска налепница 

је ознака возила која садржи податке о моторном 
возилу, налази се на предњем левом горњем 
углу ветробранског стакла, поставља је и скида 
овлашћено лице надлежног органа.

Идентификациона ветробранска налепница 
садржи:

- регистарски број возила,
- број кровне ознаке,
- име и презиме власника или корисника 

по уговору о лизингу, марку и тип возила и
- транспарентни холограм - основни грб 

града.
Предузетници и правна лица могу на задњим 

вратима моторног возила којим се обавља такси 
превоз исписати натпис са пословним именом и 
бројем телефона, тако да величина слова и бројева 
не сме одступити од димензија прописаних 
Упутством о изгледу и издавању такси исправа и 
ознака (у даљем тексту: упутство).

Кровна ознака “ TAXI “  служи за 
идентификацију возила и садржи за правна лица 
и предузетнике у такси асоцијацији: натпис ТАXI, 
назив правног лица, односно такси асоцијације, 
број кровне ознаке и грб града Панчева, а за 
предузетнике кровна ознака садржи: натпис 
TAXI и грб града Панчевa.

Потврда о погодности возила за такси превоз 
служи као доказ да возило испуњава услове за 
обављање такси превоза прописане чл. 66. и чл. 
67. ове одлуке и садржи:

- регистарски број возила,
- име и презиме власника или корисника 

по основу уговора о лизингу,
- марку и тип возила,
- рок важности.

Изглед  и издавање такси исправа и ознака 
прописаће се упутством из става 3. овог члана.

Градско веће, на предлог секретаријата и 
надлежног органа у сарадњи са овлашћеним 
представницима такси превозника, доноси 
упутство из става 3. овог члана.

Члан 71.
Правно лице и предузетник су поред законом 

прописаних обавеза дужни:
- да све измене података које садржи такси 

дозвола и друге исправе у смислу ове одлуке 
пријаве надлежном органу у року од три дана од  
дана наступања измене,

- да све измене у вези моторног возила 
пријаве надлежном органу у року од три дана од 
дана наступања измене,

- да се на возилу којим обављају 
такси превоз налази кровна ознака TAXI и 
идентификациона ветробранска налепница, а у 
возилу идентификациони картон и ценовник,

- да прибаве сертификат овлашћене 
институције за рекламни пано да не угрожава 
безбедност саобраћаја,

- да имају сагласност секретаријата за 
постављање рекламног паноа,

- предузетници су дужни да, у року 
од три дана од дана подношења захтева за 
брисање из регистра Агенције за привредне 
регистре, надлежном органу врате такси дозволу, 
потврду о погодности возила за такси превоз, 
идентификациони картон, идентификациону 
ветробранску налепницу и кровну ознаку TAXI,

- предузетници су дужни да, у року од 
три дана од дана подношења захтева Агенцији 
за привредне регистре о привременом прекиду 
обављања делатности такси превоза, надлежном 
органу врате такси дозволу, потврду о погодности 
возила за такси превоз, идентификациони картон 
и кровну ознаку TAXI,

- предузетници су дужни да, у року од 
три дана по правоснажности решења о брисању 
из регистра донетог по сили закона, надлежном 
органу врате такси дозволу, потврду о погодности  
возила за такси превоз, идентификациони картон, 
идентификациону ветробранску налепницу и 
кровну ознаку TAXI,

- да једном годишње изврше испитивање 
погодности возила за такси превоз, најкасније 
даном истека важности потврде о погодности 
возила за такси превоз, у складу са одредбама ове 
одлуке,

- да у року од 7 дана пре истека рока 
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важности такси дозволе продужи важност исте,
- да приликом продужења такси дозволе 

или уношења промена у такси дозволу доставе 
потврду о измиреним обавезама по основу локалне 
комуналне таксе за коришћење обележених места 
на такси стајалишту, потврду о погодности возила 
за такси превоз, оверену фотокопију личне карте 
и пријаве стана и оверену фотокопију возачке 
дозволе.

- Правно лице у случају завршетка стечаја, 
банкротства и гашења пословне јединице на 
територији града Панчева, дужно је  да надлежном 
органу врати такси дозволе, потврде о погодности 
возила за такси превоз, идентификационе картоне 
и идентификационе ветробранске налепнице и 
кровне ознаке “TAXI”.

За време привремене обуставе обављања 
такси превоза, не плаћа се комунална такса за 
коришћење такси стајалишта, што се доказује 
решењем Агенције за привредне регистре.

Престанак обављања такси превоза

а) Услови за привремени прекид обављања 
такси превоза

Члан 72.
Предузетник може привремено прекинути 

обављање такси превоза о чему је дужан да 
обавести надлежни орган најкасније даном 
престанка рада, а о настављању са радом 
најкасније у року од три дана од дана настављања 
са радом.

б) Услови за престанак права на продужење 
такси дозволе

Члан 73.
Право на продужење такси дозволе и важност 

акта из члана 9. став 2. ове одлуке предузетнику 
престаје у случају:

1. одјаве,
2. ако престану да постоје услови из члана 

63. и 66. ове одлуке,
3. да једном годишње не изврши испитива-

ње погодности  возила за такси превоз, најкасније 
даном истека важности потврде о погодности 
возила за такси превоз, у складу са одредбама ове 
одлуке и

4. у другим случајевима прописаним 
законом.

Правном лицу престаје важност акта из става 
2. члана 9. ове одлуке и право на продужење 

такси дозволе такси возачима у правном лицу у 
случају:

1. наступања околности које су у супро-
тности са чланом 65. одлуке,

2. у другим случајевима прописаним 
законом.

Надлежни орган обавестиће Агенцију за 
привредне регистре да нису испуњени услови за 
обављање такси превоза.

Такси стајалиште

Члан 74.
Такси стајалиште је одређено и уређено 

место на јавној саобраћајној површини, на коме 
се такси возила заустављају, чекају и примају 
путнике.

Такси стајалишта се обележавају хори-
зонталном и вертикалном саобраћајном сигна-
лизацијом.

Хоризонталном сигнализацијом жуте боје 
обележава се простор за стајање такси возила, у 
оквиру такси стајалишта, уписује се натпис TAXI 
жутом бојом.

На почетку стајалишта поставља се 
вертикални саобраћајни знак за означавање такси 
стајалишта.

Члан 75.
На такси стајалишту возила се паркирају 

према редоследу доласка.
На такси стајалишту могу се паркирати 

само возила која су обележена у складу са овом 
одлуком.

Такси возила се паркирају на стајалишту 
само у оквиру обележених места и на начин како 
је дефинисано хоризонталном и вертикалном 
саобраћајном сигнализацијом.

За време стајања возила на такси стајалишту 
возач је дужан да остане поред возила или у 
возилу.

Члан 76.
Локацију стајалишта на јавним саобраћајним 

површинама одређује секретаријат у сарадњи са 
овлашћеним представницима такси возача.

О одржавању стајалишта на јавним сао-
браћајним површинама стара се ЈП “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево.

Такси превоз

Члан 77.
Предузетници и правна лица чије се 

пребивалиште односно седиште налази на 
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подручју града могу да обављају такси превоз 
унутар подручја и са подручја града.

Члан 78.
Предузетници и правна лица чије је 

пребивалиште односно седиште ван подручја 
града,  имају право да обављају такси превоз на 
подручју града искључиво ако је подручје града 
крајње одредиште за пружање услуга такси 
превоза путника.

Такси превозницима из става 1. овог члана 
не припада право пружања услуга такси превоза 
чије је полазиште подручје града.

Члан 79.
Такси превоз на подручју града не може бити 

организован и не може да се обавља на подручју 
града као линијски превоз путника.

Такси превоз који се обавља свакодневно 
и више пута у току дана на истој релацији и са 
различитим путницима сматра се у смислу ове 
одлуке линијским превозом путника.

Члан 80.
Правна лица која обављају такси превоз или 

само пружају услуге коришћења радио станице 
и додељују сопствене такси ознаке, немају право 
уговарања и пружања ових услуга физичким 
и правним лицима која нису регистрована за 
обављање делатности такси превоза путника 
и немају акт града о испуњености услова за 
обављање ове врсте превоза.

Члан 81.
Такси превоз обавља се као ванлинијски 

превоз путника унутар и са подручја града у 
складу са саобраћајним прописима и планом 
техничког регулисања саобраћаја.

Члан 82.
Такси возач је обавезан да такси превоз 

започне по уласку путника у возило.
Такси возач је обавезан да прихвати вожњу на 

траженој релацији, осим у случају предвиђеним 
чланом 89. ове одлуке.

Члан 83.
Такси возач је обавезан да по уласку путника 

у возило укључи таксиметар.
За време превоза путника светло на кровној 

ознаци у делу који садржи назив TAXI мора бити 
искључено, а у делу на којем је означен број мора 
остати укључено.

Члан 84.
Такси возач је обавезан да такси превоз обави 

путем који путник одреди односно најкраћим 
путем до места опредељења путника.

Члан 85.
Такси возач је обавезан да прими у возило 

сваког путника у границама расположивих 
седишта, као и лични пртљаг путника у границама 
величине и носивости простора за пртљаг.

Под личним пртљагом путника подразумевају 
се путне торбе и кофери чија укупна тежина не 
прелази 20 килограма.

Такси возач је обавезан да се за време 
обављања такси превоза према путницима 
опходи са пажњом и предусретљиво.

Члан 86.
Такси возач, у време обављања такси 

превоза, не сме такси возило паркирати ван такси 
стајалишта, а нарочито на железничкој станици, 
аутобуској станици, аутобуском стајалишту и 
код хотела.

Члан 87.
За време обављања делатности такси 

возач мора код себе да има такси дозволу, 
идентификациони картон, потврду о погодности 
возила за такси превоз и полису за осигурање 
путника од последица несрећног случаја у 
јавном превозу.

Члан 88.
Када такси возило користи за сопствене 

потребе такси возач је обавезан да уклони кровну 
ознаку TAXI.

Члан 89.
Такси возилом се не могу превозити деца до 

шест година старости без пунолетног пратиоца.
Такси возилом не могу се превозити лица 

под дејством алкохола или дроге и лица оболела 
од заразне болести.

Такси возилом не могу се без пристанка 
такси возача превозити кућни љубимци.

Члан 90.
Такси возач је обавезан да за време такси 

превоза буде уредан.
Такси возач у току рада не сме бити одевен 

у кратке панталоне, шортс, мајицу без рукава и 
без адекватне обуће.

Цена за обављање такси превоза

Члан 91.
Цена услуге такси превоза може се утврдити  
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решењем о максимирању цена такси превоза 
путника које доноси Градско веће.

Цена такси превоза наплаћује се у износу 
који покаже таксиметар.

У цену такси превоза урачунат је и превоз 
личног пртљага путника.

Такси возач је обавезан да по извршеној 
услузи изда рачун који мора да садржи следеће 
податке:

- пословно име правног лица или 
предузетника,

- редни број,
- име и презиме такси возача,
- регистарски број возила,
- датум и време вожње,
- релацију вожње,
- цену за извршену услугу.
У случају да такси возач не укључи 

таксиметар на почетку вожње, путник није у 
обавези да плати цену услуге такси превоза.

Члан 92.
У случају да није у могућности да заврши 

започети такси превоз на територији града 
Панчева, такси возачу припада као накнада 
износ који у моменту превоза покаже таксиметар 
умањен за цену старта уз обавезу обезбеђивања 
другог такси возила.

Члан 93.
О пријему других путника у току такси 

превоза до места опредељења одлучује путник 
који је започео коришћење такси превоза уз 
сагласност такси возача.

Ако путник који је примљен у току такси 
превоза наставља коришћење такси превоза 
после места опредељења путника који је започео 
коришћење овог превоза, наставак вожње се 
сматра започињањем такси превоза.

Члан 94.
Ако више путника истовремено користи 

превоз до истог места опредељења, цену такси 
превоза плаћа путник који је започео коришћење 
такси превоза.

IV. ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА У ЈАВНОМ 
ПРЕВОЗУ

Члан 95.
Правна лица, предузетници и физичка лица 

дужни су да на захтев организационих јединица 
градске управе града Панчева доставе потребну 

документацију и тачне податке у року који им се 
одреди.

V. НАДЗОР

Члан 96.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке 

врше организациона јединица Градске управе 
надлежна за послове саобраћаја (у даљем тексту: 
секретаријат) и Секретаријат за привреду и 
економски развој Градске управе града Панчева. 

Инспекцијски надзор над спровођењем  
одредаба ове одлуке врши инспектор за саобраћај 
и путеве.

Члан 97.
У поступку вршења инспекцијског 

надзора инспектор за саобраћај и путеве може 
саслушавати и узимати изјаве од одговорних и 
заинтересованих лица и сведока, а у складу са 
посебним прописима може користити услуге 
стручних организација.

Инспектор за саобраћај и путеве може, у 
случају потребе, затражити помоћ од органа 
унутрашњих послова, ради обезбеђења извршења 
решења и спровођења других радњи.

Члан 98.
Инспектор за саобраћај и путеве има право и 

дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
- прегледа возила којима се обавља 

јавни превоз путника и контролише потребну 
документацију за возила;

- прегледа аутобуска и такси стајалишта;
- контролише важеће и оверене редове 

вожње,уговоре и спискове путника и другу 
документацију у вези са обављањем јавног 
превоза путника;

- утврђује идентитет превозника,возног 
особља и других одговорних лица за 
обављање превоза,као и идентитет наручиоца 
превоза,корисника превоза и путника контролом 
личних карата и других одговарајућих исправа и 
докумената;

- контролише уговоре,превозне исправе 
и пословање наручилаца превоза и корисника 
превоза,који се односе на превоз.

Члан 99.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор 

за саобраћај и путеве дужан је и овлашћен да:
- подноси захтев за брисање реда вожње 

односно поласка из реда вожње када утврди да 
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превозник не обавља линијски превоз путника у 
складу са овереним редом вожње,

- нареди отклањање  утврђених недостатака 
у погледу: испуњености прописаних услова и 
начина за обављање јавног превоза, прописаних 
услова за рад аутобуских и такси стајалишта, 
уредне контроле техничке исправности возила, 
придржавања реда вожње, пословања превозника 
и извршавања задатака и послова посаде возила,

- забрани превоз и употребу саобраћајних 
средстава ако се превоз обавља, односно средства 
употребљавају противно прописима,

- искључи возило којим се  врши јавни 
превоз противно закону и одредбама ове одлуке, 
одреди место паркирања и одузме саобраћајну 
дозволу и регистарске таблице у трајању од 48 
сати, а у случају поновног искључивања возила 
истог превозника, предузећа,другог правног 
лица,предузетника или грађанина у трајању од 
пет дана,

- привремено одузме возило које је 
употребљено за извршење прекршаја до 
правоснажног окончања прекршајног поступка и 
изда потврду о одузимању возила,

- предузима и друге мере прописане 
законом у оквиру своје надлежности.

Члан 100. 
Инспектор за саобраћај и путеве ради 

остваривања прегледа има право да на путевима 
зауставља возила, осим војних возила, возила 
хитне помоћи, ватрогасних возила и полицијских 
возила.

Заустављање возила из става 1. овог члана 
врши се истицањем саобраћајног знака “забрањен 
саобраћај свим возилима у оба смера” на коме је 
уписано “СТОП”.

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 101.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара 

казниће се за прекршај превозник ако:
1. у обављању линијског међумесног 

превоза укрцава и искрцава путнике противно 
одредбама члана 11. став 2. ове одлуке;       

2. пренесе обављање делатности на другог 
превозника (члан. 15. став 4.);

3. отпочне са обављањем линијског превоза 
противно одредбама члана 22. став 3. ове 
одлуке;

4. поступи супротно одредбама члана 25. 
став 3. и став 6. ове одлуке;

5. ако аутобуско стајалиште користи 

противно одредбама  члана 26. став 2. ове 
одлуке;

6. ако поступи противно одредбама члана 
26. став 5. ове одлуке;

7. не одржава возило у складу са одредбама 
члана 29. став 1. ове одлуке;

8. користи у обављању линијског превоза 
возило које не испуњава услове прописане  
чланом 29. став 2. ове одлуке;

9. поступи противно одредбама члана 30. и 
члана 31. ове одлуке;

10. линијски превоз не обавља према 
елементима из регистра (члан 32. став 1. тачка 
1.);

11. не поседује у возилу важећи и оверени 
ред вожње приликом обављања линијског превоза 
(члан 32. став 1. тачка 2.);

12. се у обављању линијског превоза 
примењују цене образоване противно одредбама 
члана 32. став 1. тачка 3. ове одлуке;

13. не поступи у складу са одредбама члана 
34. ове одлуке;

14. о одступањима и разлозима одступања од 
регистрованог реда вожње не обавести надлежну 
организациону јединицу Градске управе (члан 
35. став 3.);

15. не поступи у складу са одредбама члана 
36. ове одлуке;

16. ако свој рад и пословање организује 
противно одредбама члана 41. ове одлуке;

17. ако не предузима мере у складу са 
одредбама члана 42. ове одлуке;

18. ако не поступи у складу са одредбама 
члана 43. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се и одговорно лице превозника новчаном казном 
од 2.500 до 25.000 динара.

Члан 102.
Новчаном казном од 2.500 динара казниће 

се за прекршај возач ако поступи противно 
одредбама члана 37. ове одлуке;

Новчану казну на месту извршења прекршаја 
наплаћује инспектор за саобраћај и путеве.

Члан 103.
Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара 

казниће се за прекршај путник ако поступи 
противно одредбама члана 38. и члана 39. ове 
одлуке.

Члан 104.
Новчаном казном од 25.000 до 250.000 

динара казниће се за прекршај предузетник ако 
поступи противно одредбама члана 25. став 6. 
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ове одлуке.
Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара 

казниће се и физичко лице за прекршај из става 
1. овог члана.

Члан 105.
Новчаном казном од   50.000   до 500.000 

динара казниће се ванлинијски превозник – 
правно лице, ако:

1. обавља линијски превоз путника  
(члан52.);

2. обавља превоз противно одредбама члана 
46. ове одлуке;

3. поступи противно одредбама члана 53. 
став 1. ове одлуке;

4. се у возилу налази више седишта од 
укупног броја седишта уписаних у саобраћајној 
дозволи возила (члан 53. став 2.);

5. поступи противно одредбама члана 55. 
ове одлуке;

6. сачини уговор о превозу одредбама члана 
56. ове одлуке;

7. поступи противно одредбама члана 57. 
ове Одлуке;

8. се уговор о превозу не налази у возилу 
приликом постављања на место укрцавања у 
полазишту (члан 58.);

9. сачини списак путника противно 
одредбама члана 59. ове одлуке;

10. не води евиденцију закључених уговора 
о превозу (члан 60.);

11.  поступи противно одредбама члана 61. 
ове одлуке;

12. нема доказ о уплати уговорене цене 
превоза (члан 62.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се и одговорно лице  у правном лицу новчаном 
казном од 2.500 до 25.000  динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник из члана 47. став1. ове одлуке 
новчаном казном од 25.000 до 250.000 динара.

Члан 106.
Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара  

казниће се одговорно лице у правном лицу и 
физичко лице које је неовлашћено закључило 
уговор о превозу (члан 47. став 2. ове одлуке).

Члан 107.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице ако :
1. обавља такси превоз противно одредбама 

члана 9. став 2. ове одлуке;
2. обавља такси превоз возилом које не 

испуњава прописане услове (члан 66.);
3. не изврши испитивање погодности 

возила за такси превоз најкасније даном истека 
важности потврде о погодности возила за такси 
превоз (члан 67. став 6.);

4. поступи противно одредбама члана 71. 
ове одлуке

5. поступи противно одредбама члана 75. и 
члановима 82. – 90. ове одлуке;

6. не изда рачун у складу са одредбама 
члана 91. ове одлуке;

7. запослени у привредном друштву прими 
друге путнике у току обављања такси превоза 
противно одредбама члана 93. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 2.500 до 25.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 25.000 до 
250.000 динара.

Члан 108.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 дина-

ра казниће се за прекршај правно лице ако:
1. запосли лице противно одредбама члана 

65. став 1. тачка 3. ове одлуке;
2. обавља такси превоз противно одредбама 

члана 78. ове одлуке;
3. обавља линијски превоз путника (члан 

79.)
4. постипи противно одредбама члана 80. 

ове одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 2.500 до 25.000 динара.

За прекршај из става 1. тачке 2. и 3. овог 
члана казниће се предузетник новчаном казном 
од 25.000 до 250.000 динара.

Члан 109.
Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара 

казниће се за прекршај физичко лице које у 
правном лицу обавља такси превоз противно 
одредбама члана 65. став 1. тачка 3. ове одлуке.

Члан 110.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице, установа 
и друга организација ако поступи противно 
одредбама члана 95. ове одлуке или достави 
нетачне податке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 2.500 до 25.000 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 25.000 до 
250.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се физичко лице новчаном казном од 2.500 до 
25.000 динара.

Члан 111.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 

динара казнића се за прекршај правно лице ако 
онемогући или омета инспектора за саобраћај и 
путеве у вршењу службене дужности или ако у 
одређеном року не изврши решење инспектора за 
саобраћај и путеве.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 25.000 до 
250.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се физичко лице новчаном казном од 2.500 до 
25.000 динара.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 112.
Град ће до 31.12.2009. године основати јавно 

предузеће из члана 14. ове одлуке.
До оснивања јавног предузећа из става 1. овог 

члана, линијски превоз обављаће ЈКП за превоз 
путника „Аутотранспорт Панчево“, Панчево.

Оснивачким актом ГСП регулисаће се 
односи у погледу преузимања имовине, права, 
уговорених обавеза, средстава, запослених и 
архиве ЈКП за превоз путника „Аутотранспорт 
Панчево“, Панчево

Члан 113.
Одредбе члана 29. став 2. и члана 30. став 

1. алинеја 1 и алинеја 11 примењиваће се од 1. 
јануара 2010. године.

Секретаријат ће у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке прописати изглед, 
садржај, и боју ознака из чл. 30. став 1. алинеје 1 
и 11 ове одлуке.

Члан 114.
Превозници који обављају уговорени превоз 

путника дужни су да ускладе своје пословање са 
условима прописаним члановима 56, 57, 59. став 
3. и став 4. и чланом 60. и 62. ове одлуке ускладе 
у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 115.
Правна лица и предузетници који на дан 

ступања на снагу ове одлуке обављају такси 
превоз, дужни су да ускладе своје пословање са 
одредбама ове одлуке најкасније до 30. јуна 2010. 
године.

Правна лица и предузетници из става 1. овог 
члана дужни су да ускладе своје пословање са 
условима из члана 66. став 1. тачка 2. и 4. ове 
одлуке и то до:

- 31. децембра 2009. године ако обављају 
превоз такси возилом које је на дан ступања на 
снагу ове одлуке старије од 10 година,

- 31. децембра 2010. године ако обављају 
превоз такси возилом које је на дан ступања на 
снагу ове одлуке старије од 5 година и

- 31. децембра 2011. године ако обављају 
превоз такси возилом које је на дан ступања на 
снагу ове одлуке није старије од 5 година.

Члан 116.
Правна лица и предузетници који на дан 

ступања на снагу ове одлуке обављају такси 
превоз дужни су да ускладе своје пословање из 
члана 9. став 2. ове одлуке у року од годину дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 117. 
Правном лицу или предузетнику престаје 

право на продужење важности такси дозволе ако 
не ускладе своје пословање са чланом 114. ове 
одлуке.

Надлежни орган ће у случајевима 
непоступања у складу са ставом 1. овог члана 
обавестити Агенцију за регистрацију привредних 
субјеката да нису испуњени услови за обављање 
такси превоза.

Члан 118.
Посебан акт о аутобуским стајалиштима у 

линијском превозу путника донеће Скупштина 
града Панчева до 31.12.2009. годинје, на предлог 
секретаријата.

Члан 119.
Посебан акт о такси стајалиштима у такси 

превозу путника донеће Скупштина града 
Панчева у року од 60 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке, на предлог секретаријата.

Члан 120
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Градско веће ће донети решење из члана 
66. став 2. ове одлуке у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 121.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о јавном превозу путника 
у друмском саобраћају („Сл. лист општине 
Панчево“, бр. 3/95, 6/96, 7/99 и 3/06) и Одлука о 
ауто такси превозу – пречишћен текст („Сл. лист 
општине Панчево“, бр. 4/08 и „Сл. лист града 
Панчева“ бр. 4/09)

Члан 122. 
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-04-06-12/2009 
Панчево, 30. јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

    185.

На основу члана 60. Закона о финансирању 
локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр. 62/06) 
и члана 39. тачка 6. и 13. Статута града Панчева 
(«Спужбени лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
30. јуна 2009. године, донела је

О Д Л У КУ
о изменама и допунама Одлуке о пословним, 

магацинским просторијама и гаражама

Члан 1.
У Одлуци о пословним, магацинским 

просторијама и гаражама («Сл.лист општине 
Панчево» бр. 22/06, 29/06 и 21/07 и »Сл.лист града 
Панчева» бр. 16/08 и 8/09), у члану 1. иза речи 
«закуп,» додају се речи и запета: «једнократни 
износ закупа као услов стицања својства закупца, 
(у даљем тексту једнократни износ)».

Члан 2.
У члану 4. став 3. брише се.

Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи: «Оглас нарочито 

треба да садржи:
1) податке о пословној, магацинској 

просторији, односно гаражи (површина, пословна 
зона, адреса са структуром простора);

2) време на које се пословне, магацинске 
просторије и гараже дају у закуп;

3) назнаку да у поступку може да учествује 
свако правно и физичко лице које задовољава 
услове предвиђене огласом;

4) врсту пословне делатности која се може 
обављати у складу са чланом 5. ове одлуке;

5) висину почетног једнократног износа без 
пореза који је предмет јавног надметања;

6) назнаку да се на највиши излицитирани 
једнократни износ плаћа порез;

7) одредбу да је сваки учесник обавезан да 
изврши уплату гарантног износа ради учешћа на 
огласу, висину гарантног износа и број текућег 
рачуна на који се уплаћује; 

8) напомену да се најповољнијем понуђачу 
уплаћени гарантни износ урачунава у закупнину, 
а да се исти враћа понуђачима који не успеју на 
јавном надметању;

9) одредбу да се пословни, магацински 
простор и гаража даје у виђеном стању;

10) одредбу да се неће разматрати понуде 
понуђача који има дуг према ЈП «Дирекција» по 
било ком основу;

11) таксативно наведене податке и прилоге 
које треба да садржи пријава;

12) адресу и начин на који се упућује пријава, 
уз напомену да подносилац пријаве исту достави 
у затвореној коверти са назнаком: «ПРИЈАВА 
ЗА ПОСЛОВНИ - МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР 
У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ -НЕ 
ОТВАРАЈ» - адресом, односно седиштем лица 
које се пријављује на оглас;

13) рок за подношење пријава;
14) одредбу да се непотпуне, неблаговремене 

и неуредне пријаве неће узимати у разматрање;
15) одредбу да се поступак јавног надметања 

неће одржати уколико се на оглас јави једно 
заинтересовано лице; 

16) време и место одржавања јавног на-
дметања;

17) одредбу да се висина месечне закупнине 
коригује у складу са чланом 37. и 38. Одлуке;

18) одредбу да се након доношења акта 
надлежног органа града Панчева, закључује 
уговор о закупу на одређено време до добијања 
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сагласности Републичке Дирекције за имовину 
а најдуже на период од десет година, а након 
добијања сагласности закључује се уговор о 
закупу на одређено време, тако што је период 
трајања закупа из овог уговора умањен за период 
трајања закупа пре добијене сагласности;

19) одредбу да је обавезан приказ личне 
карте учесника као и приказ уредног пуномоћја 
овереног у суду.

Висина почетног једнократног износа без 
пореза из става 1. тачка 5. овог члана износи 6 
месечних закупнина (површина простора пута 
цена закупа по м2 за зону у којој се простор 
налази).

Висина гарантног износа из става 1. тачка 
7. овог члана износи три месечне закупнине 
(површина простора пута цена закупа по м2 за 
зону у којој се простор налази).

Месечна висина закупнине утврђује се у 
складу са чланом 35, 36,37. и 38. ове одлуке».

Члан 4.
У члану 11. став 2. иза речи: «Дирекција» 

брише се тачка и додају речи: «на период од 
четири године».

Члан 5.
Члан 19. мења се и гласи:
«Председник или заменик председника 

Комисије објављује висину почетног једнократног 
износа за пословни, магацински простор односно 
гаражу и позива учеснике да понуде своје 
износе.

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

Председавајући Комисије пита три пута да ли 
неко даје више од највећег претходно понуђеног 
износа и констатује који је највећи износ понуђен 
и име понуђача.

Учесник који је понудио највећи једнократни 
износ обавезан је да на позив председника 
Комисије одмах потпише изјаву да је понудио 
највећи износ.

Уколико учесник који је понудио највећи 
једнократни износ одбије да одмах потпише 
изјаву из претходног става сматра се да је одустао 
од поунуде.

Учесник који је излицитирао највиши 
једнократни износ и потписао изјаву из става 4. 
овог члана је најповољнији понуђач».
 

Члан 6.
Члан 25. мења се и гласи:
«Лицу које се пријавило на оглас а није 

приступило јавном надметању не враћа се 

гарантни износ».
Члан 7.

Члан 26. мења се и гласи:
«Комисија је обавезна да градоначелнику 

града у року од 15 дана од дана спроведеног 
поступка јавног надметања, односно доношења 
одлуке Управног одбора ЈП «Дирекција» из члана 
35-6 став 2. ове Одлуке, достави:

- предлог за давање у закуп пословног, 
магацинског простора односно гараже;

- фотокопију пријаве;
- доказ о уплати гарантног износа;
- записник са јавног надметања;
- доказ о уплати највишег излицитираног 

једнократног износа односно доказ о уплати 
прве рате истог у случајевима из члана 35-6 ове 
одлуке»;

- другу документацију за коју Комисија 
сматра да је потребна за одлучивање».

Члан 8.
У члану 32. став 6. речи: «градоначелника 

града» замењују се речима: «Градско веће», 
у одговарајућем падежу, а у ставу 7. истог 
члана речи: «градоначелнику града» замењују 
се речима: «Начелнику Градске управе града 
Панчева».

Члан 9.
Члан 35-а мења се и гласи:
«Највиши излицитирани једнократни износ 

је основ за стицање својства закупца и исти се 
не урачунава у закупнину коју закупац месечно 
плаћа на начин прописан одредбама ове Одлуке.

Највиши излицитирани једнократни износ 
најповољнији понуђач дужан је да плати на основу 
фактуре испостављене од ЈП «Дирекција» у року 
од 8 дана од дана лицитације, која поред висине 
излицитираног износа садржи и обрачунати 
порез.

Средства из става 1. овог члана уплаћују се 
на рачун прихода од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини, 
који је јавни приход буџета града».

Члан 10.
Члан 35-6 мења се и гласи:
«На захтев најповољнијег понуђача, уколико 

највише понуђени једнократни износ без пореза, 
прелази 1.000.000,00 динара, исти се по одобрењу 
може платити највише у 6 једнаких месечних 
рата валоризованих са растом цена на мало, с тим 
да се прва рата увећава за припадајући порез и 
да последња рата мора бити уплаћена у буџетској 
години у којој је оглас расписан.
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Овлашћује се Управни одбор ЈП «Дирекција» 
да донесе Одлуку о одобрењу плаћања на рате, 
на основу које ће се са најповољнијим понуђачем 
склопити Уговор о плаћању једнократног износа 
на рате.

Уговором из става 2. овог члана ће се 
дефинисати и ревалоризација рата применом 
индекса раста цена на мало према подацима 
Републичког завода за статистику.

Понуђач коме је Одлуком Управног одбора 
ЈП «Дирекција» одобрено плаћање на рате дужан 
је да пре склапања уговора о плаћању из става 
2. овог члана достави банкарску гаранцију на 
целокупно излицитирани једнократни износ са 
порезом, са роком важења 30 дана дуже од дана 
доспећа последње рате за исплату. Гаранција 
мора да буде неопозива са назнаком «наплатива 
на први позив и без приговора»».

Члан 11.
Иза члана 38. додаје се нов члан 38-а који 

гласи:
«Члан 38а

У оквиру прве пословне зоне из члана 34. 
Одлуке утврђује се екстра зона којој припада 
следећи пословни простор:
 
Адреса Повр/ 

м2
1. Димитрија Туцовића бр. 1 Панчево 167,00
2. Димитрија Туцовића бр. 1а Панчево 182,25
3. Жарка Зрењанина бр. 1 Панчево 23,00
4. Жарка Зрењанина бр. 1 Панчево 22,86
5. Жарка Зрењанина бр. 3 Панчево 33,67
6. Жарка Зрењанина бр. 13 Панчево 84,20
7. Жарка Зрењанина бр. 13 Панчево 57,44
8. ЈНА бр. 1 Панчево 88,40
9. ЈНА бр. 2 Панчево 32,00
10. ЈНА бр. 2 Панчево 25,00
11. ЈНА бр. 2 - приземље Л2 Панчево 31,67
12. ЈНА бр. 2 - приземље ЛЗ Панчево 22,00
13. ЈНА бр. 2 - приземље Л4 Панчево 23,89
14. ЈНА бр. 2 - приземље Л5 Панчево 19,36
15. ЈНА бр. 2 Панчево 61,00
16. ЈНА бр. 2 Панчево 65,81
17. ЈНА бр. 3. Панчево 42,40
18. ЈНА бр. 7. Панчево 47,00
19. ЈНА бр. 9 Панчево 66,54
20. Народног фронта 1. Панчево 180,02

21. Народног фронта бр. 6 Панчево 90,07
22. Народног фронта бр. 8 Панчево 34,81
23. Народног фронта бр. 8 Панчево 14,78
24. Народног фронта бр. 8 Панчево 175,34
25. Трг Слободе бр. 1 Панчево 37,70
26. Трг Слободе бр. 3 Панчево 7,56
27. Трг Слободе бр. 3 Панчево 59,00
28. Трг Слободе бр. 3 Панчево 39,39
29. Трг Слободе бр. 3 Панчево 39,00
30. Трг Слободе бр. 3 Панчево 36,36
31. Трг Слободе бр. 3 Панчево 47,00
32. Трг Слободе бр. 3 Панчево 60,90
33. Штросмајерова бр. 2 Панчево 110,59
34. Штросмајерова бр. 2 Панчево 67,00

Висина месечне закупнине за пословне 
просторије из претходног става утврђује се 
у двоструком износу закупнине утврђене за 
пословне просторије из прве зоне.

Висина месечне закупнине за пословни 
простор из овог члана мења се у складу са 
одредбама ове Одлуке».

Члан 12.
У члану 43. став 1. и 2. мењају се и гласе:
«3акупцу пословног, магацинског простора и 

гаража на његов захтев може се дати сагласност 
да сопственим средствима изведе радове на 
адаптацији, реконструкцији и инвестиционом 
одржавању, под условом да се изведу само 
најнеопходнији радови.

Закупац подноси захтев Управном одбору ЈП 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева» да му 
се одобри извођење радова из претходног става. 
Закупац може да изведе радове из претходног 
става на основу претходне писмене сагласности 
градоначелника уз прибављено мишљења 
Градског већа а на предлог УО ЈП «Дирекција» 
Панчево.

У истом члану у ставу 3. у делу текста 
«адаптација и реконструкција» додаје се запета и 
речи «и инвестиционо одржавање».

У истом члану иза става 3. достаје се став 
4. који гласи: «3акупцу који уговор о закупу 
пословног, магацинског простора и гаража 
закључи након ступања на снагу ове Одпуке, неће 
се одобрити признавање улагања сопствених 
средстава за извођење радова на адаптацији, 
реконструкцији и инвестиционом одржавању».
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Члан 13.
У члану 44. у делу текста: «адаптацију и 

реконструкцију» везник «и» брише се додаје се 
запета и речи «и инвестиционо одржавање».

Члан 14.
У члану 46. став 2. мења се и гласи:
«3акупац је обавезан да о свом трошку изведе 

поправке ради довођења пословне, магацинске 
просторије и гараже у стање какво је било у 
време њене предаје, односно у стање за које му 
је одобрено улагање, када је закупцу одобрено да 
сопственим средствима адаптира, реконструише 
и изврши инвестиционо одржавање пословног, 
магацинског простора и гараже сходно одредбама 
Правилника».
 

Члан 15.
У члану 49. став 1. тачка 11. у делу текста 

«адаптација и реконструкција» везник «и» брише 
се, додаје се запета и речи: «и инвестиционом 
одржавању».

Члан 16.
У члану 50. став 1. тачка 4. мења се и гласи:
«4. ако закупац започне извођење радова на 

адаптацији, реконструкцији или инвестиционом 
одржавању пословног, магацинског простора 
или гаража без претходне писмене сагласности 
градоначелника».

Члан 17.
У члану 52. став 4. тачка 3. мења се и гласи:
«да ли је закупац започео да изводи радове на 

адаптацији, реконструкцији или инвестиционом 
одржавању, пословног магацинског простора 
или гаража без претходне писмене сагласности 
градоначелника»

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-12/2009 
Панчево, 30.јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.
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На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) 
и чланова 39.и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 
4/09), Скупштина града Панчева. на седници 
одржаној 30.   јунa 2009.године, донела је

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Oдлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела 

на територији општине Панчево

Члан 1.
У Одлуци о подизању и одржавању 

споменика и скулптуралних дела на територији 
општине Панчево («Службени лист општине 
Панчево» број 6/01,7/03 и 4/05), у називу Одлуке 
речи «општине Панчево» замењују се речима 
«града Панчева».

Члан 2.
У члану 1,члану 2. став 1,члану 6.став 1,члану 

14. став 1, члану17. став 2. и члану 23. став 1. 
речи «општина Панчево» замењују се речима 
«град Панчево» у одговарајућем падежу.

Члан  3.
У члану 6.став 1 . реч «општине » замењује се 

речју«града».
У истом члану став 7 . реч «Општинске » 

замењује се речју «Градске».

Члан 4.

Члан 9. мења се и гласи:
« Скупштина на предлог Комисије, а по 

претходно прибављеном мишљењу Градског 
већа града Панчева , доноси одлуку о подизању 
споменика, односно постављању спомен- плоча и 
скулптуралних дела на територији града Панчева. »

Члан 5.
У члану 11. став 7.мења се и гласи:
«Уговор са аутором из ставова 4. и 5. овог члана 

закључује, у име града Панчева, градоначелник 
града Панчева, на предлог Комисије. »

Члан 6.
У члану 14. став 2. мења се и гласи:
«O подизању реплике одлучује Скупштина, на 

предлог Комисије, а по претходно прибављеном 
мишљењу Градског већа града Панчева. »
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Члан 7.
У члану 15. став 2. мења се и гласи:
« Одлуку о премештању, односно уклањању 

споменика, спомен-плоче, односно скулптуралног 
дела доноси Скупштина , на предлог Комисије , а 
по претходно прибављеном мишљењу Градског 
већа града Панчева. »

Члан 8.
Члан 22. мења се и гласи:
«Чување и одржавање једног или више 

споменика , спомен-плоча, односно скулптуралних 
дела ,Скупштина може поверити школи, предузећу, 
установи или другом органу или организацији,на 
предлог Комисије, а по претходно прибављеном 
мишљењу Градског већа града Панчева. »

Члан 9.
У члану 26.став I. 
бројеви « 2.000,00-1.000.000,00 » замењују се 

бројевима «10.000,00-500.000,00 » .
У истом члану став 2. 
бројеви «100,00-5.000,00» замењују се броје-

вима «500,00-25.000,00 » .
У истом члану став 3. 
бројеви « 1.000,00-50.000,00 » замењују се 

бројевима «5.000,00-250.000,00 » .
У истом члану став 4. 
бројеви « 100,00-5.000,00 » замењују се 

бројевима «500,00-25.000,00 » .

Члан 10.
У члану 27 . бројеви « 100,00-5.000,00 » 

замењују се бројевима «500,00-25.000,00 » .

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном листу града Панчева ».
 
РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: 11-04-06-12/2009 
Панчево, 30. јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.
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На основу одредаба чланова 32. и 66. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр. 129/07”) и чланова 39. и 99. ст. 1. Статута 
града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 

и 4/09) Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 30.  јуна 2009.год., донела је

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Oдлуке о одређивању 

и обележавању назива улица и тргова и 
одређивању кућних бројева и обележавању 

зграда бројевима

Члан 1.
У Одлуци о одређивању и обележавању 

назива улица и тргова и одређивању кућних 
бројева и обележавању зграда бројевима (“Сл. 
лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, 
Ковин и Опово” бр. 37/79 и 2/80 - исправка, “Сл. 
лист општина Панчево, Ковин и Опово” бр. 14/90, 
24/92 и 9/93 и “Сл. лист општине Панчево” бр. 
1/94, 4/94, 7/99, 6/01, 8/02, 7/03 и 4/05) у члану 
1. реч “општине” замењује се речју “града”, као 
и у осталим члановима Одлуке, у одговарајућем 
падежу.

Члан 2.
У члану 6-б. Одлуке, речи   “Председник 

општине” замењују се речима “Градског већа 
града Панчева”.

Члан 3.
У члану 7. Одлуке, речи “ општинске 

управе - Секретаријат за комуналне, стамбене, 
грађевинске послове и урбанизам” замењују 
се речима “ Градске управе -Секретаријат за 
урбанизам, грађевинске, стамбено - комуналне 
послове и саобраћај”.

Члан 4.
У члану 8. Одлуке, реч “општински” 

замењује се речју “градски” као и у осталим 
члановима Одлуке у одговарајућем падежу.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од 

дана објављивања у “Службеном листу града 
Панчева”.
 
РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-12/2009 
Панчево, 30. јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.
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На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчева („Службени лист Града Панчева” 
број 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева 
дана,30. јуна 2009. године, донела је

ОДЛУКУ
о конверзији потраживања града Панчева 

у капитал града Панчева у привредном 
друштву «Дневник» Холдинг А. Д. Нови Сад

I
Скупштина града Панчева је сагласна да се 

потраживања града Панчева, као повериоца, у 
износу од 2.074.189,95 динара, са стањем на дан 
31.10.2008. године, а која се односе на обавезе 
субјекта приватизације «Дневник» Холдинг а.д. 
Нови Сад по основу јавних прихода и то: пореза 
на имовину од 115.835,31 динара (главница 
42.453.96 динара и камата 73.381,35 динара) и 
накнаде за коришћење јавних површина износ 
од 1.958.354,64 динара ( главница 994.978,82 
динара и камата 963.375,82 динара), конвертују 
у капитал града Панчева у Привредном друштву 
«Дневник» Холдинг а.д. Нови Сад.

II
Овлашћује се градоначелница града Панчева. 

Весна Мартиновић, да у име града Панчева 
потпише Уговор о конверзији потраживања града 
Панчева у капитал града Панчева у привредном 
друштву «Дневник» Холдинг а.д. Нови Сад.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у « Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-12/2009 
Панчево, 30.јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева, на 

седници одржаној 30. јуна 2009. године, донела 
је

О Д Л У К У
о изменама Oдлуке о остваривању права 

на бесплатан превоз одређених категорија 
граћана са територије општине Pанчево

Члан 1.
У Одлуци о остваривању права на бесплатан 

превоз одређених категорија грађана са 
територије општине Панчево («Службени лист 
општине Панчево» број 11/06 и 2/07),, у називу 
Одлуке речи «општине Панчево» замењују се 
речима «града Панчева».

Члан 2.
У члану 1. речи «општине Панчево» замењују 

се речима «града Панчева» .

Члан 3.
У члану 3. тачке 2. и 3. речи «Основна школа» 

замењују се речима «Школа за основно и средње 
образовање» у одговарајућем падежу .

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева ».

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-12/2009 
Панчево, 30.јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу члана 32. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања («Службени 
гласник РС» број 62/03, 64/03, 58/04 , 62/04, 79/05 
и 101/05), чланова 2.и 3.Одлуке о критеријумима 
за утврђивање мреже дечјих вртића и основних 
школа («Службени гласник РС» број 13/04)и 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 
4/09), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној30. јуна 2009. године, донела је
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О Д Л У К У
о изменама Одлуке о мрежи установа 

које обављају делатност предшколског 
васпитања и образовања на територији 

општине Панчево

Члан 1.
У Одлуци о мрежи установа које обављају 

делатност предшколског васпитања и образовања 
на територији општине Панчево («Службени 
лист општине Панчево» број 26/05), у називу 
Одлуке речи «општине Панчево» замењују се 
речима «града Панчева».

Члан 2.
У члану 1. и члану 2.тачка 2. речи «општине 

Панчево» замењују се речима «града Панчева» .

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева ».

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-12/2009 
Панчево, 30.јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.  
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На основу члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09), 
Скупштине града Панчева, на седници одржаној 
30. јуна 2009.године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о приступању изради Стратегије развоја 

социјалне заштите града Панчева

I
Скупштина града Панчева приступа изради 

Стратегије развоја социјалне заштите града 
Панчева, на основу аката градске управе, 
усвојених локалних стратегија и националних 
стратешких докумената у циљу утврђивања 
приоритета у овој области, као и даљег развоја 
институционалних и ванинституционалних об-

лика социјалне заштите.

II
У оквиру припрема за израду Стратегије развоја 
социјалне заштите града Панчева, Градско веће 
града Панчева ће посебним решењем формирати 
одговарајући стручни тим који ће планирати и 
спровести активности у припреми Нацрта текста 
Стратегије.

III
Налаже се секретаријатима Градске управе 

града Панчева, установама социјалне заштите и 
другим субјектима чији је оснивач град Панчево, 
невладиним организацијама које се баве 
пружањем услуга кроз пројектне активности у 
области социјалне заштите и заинтересованим 
субјектима и појединцима, да у складу са својим 
надлежностима, учествују у припреми Нацрта 
текста Стратегије развоја социјалне заштите 
града Панчева.

IV
Овај закључак објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-12/2009 
Панчево, 30.јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09), 
Скупштине града Панчева, на седници одржаној 
30. јуна 2009.године, донела је

З А К Љ У Ч А К 
о приступању изради Стратегије развоја 
спорта и физичке културе града Панчева

I
Скупштина града Панчева приступа изради 

Стратегије развоја спорта и физичке културе 
града Панчева, на основу аката Градске управе, 
усвојених локалних стратегија и националних 
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стратешких докумената у циљу утврђивања 
приоритета у овој области који чине неодвојиви 
део друштва и представљају значајан кохезиони 
фактор локалне заједнице.

II
У оквиру припрема за израду Стратегије 

развоја спорта и физичке културе града Панчева, 
Градско веће града Панчева ће посебним 
решењем формирати одговарајући стручни тим 
који ће планирати и спровести активности у 
припреми Нацрта текста наведене Стратегије.

III
Налаже се секретаријатима Градске управе 

града Панчева, свим релевантним субјектима у 
спорту, спортским организацијама, удружењима, 
представницима спортских гранских савеза, 
спортским стручњацима, установама обра-
зовања, јавним предузећима, спортистима 
као појединцима, да, у складу са својим 
надлежностима, учествују у припреми Нацрта 
текста Стратегије развоја спорта и физичке 
културе града Панчева.

IV

Овај закључак објавити у «Службеном листу 
града Панчева».

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-12/2009 
Панчево, 30. јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 32. и чл. 66. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 
129/2007) и члана 39. и 99. став 1. Статута града 
(“Сл.лист града Панчева” бр. 8/2008 и 4/2009), 
а у вези са изменом Решења о образовању Тима 
за дефинисање Плана за поступање у ванредним 
ситуацијама које могу довести до загађења 
животне средине, Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 30. јуна 2009. године донела је

3 А К Љ У Ч А К
о прихватању Решења о измени решења о 
образовању Тима за дефинисање Плана за 
поступање у ванредним ситуацијама које 

могу довести до загађења животне средине

I
Скупштина града Панчева прихвата 

Решење о измени решења о образовању 
Тима за дефинисање Плана за поступање у 
ванредним ситуацијама које могу довести до 
загађења животне средине према коме се рок 
за дефинисање предлога Плана за поступање 
у ванредним ситуацијама које могу довести до 
загађења животне средине продужава до 30. 
августа 2009. године.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-12/2009
Панчево, 30. јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.
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На основу одредаба чланова 32. и 66. Закона 
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 
129/07), члана 43. став 3. Одлуке о пословним, 
магацинским просторијама и гаражама (“Сл. 
лист општине Панчева” бр. 22/06 - пречишћен 
текст, 29/06, 21/07 и “Сл. лист града Панчева” бр. 
16/08 и 8/09), и чланова 39. и 99.став1. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 30.  јуна  2009.год., донела је

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

условима и поступку одобравања закупцу 
да сопственим средствима адаптира и 
реконструише пословни, магацински

простор и гараже

Члан 1.
У Правилнику о условима и поступку 

одобравања закупцу да сопственим средствима 
адаптира и реконструише пословни, магацински 
простор и гараже («Службени лист општине 
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Панчево» бр 9/03 и 8/05), члан 2. мења се и гласи: 
“Закупац може да изведе радове на адаптацији, 
реконструкцији и инвестиционом одржавању 
пословног, магацинског простора и гаража 
само на основу претходне писмене сагласности 
градоначелника града Панчево (у даљем тексту: 
градоначелник) уз прибављено мишљење 
Градског већа града Панчева, а на предлог 
Управног одбора ЈП «Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева» Панчево”.

Члан 2.
Члап 6. мења се и гласи: “Градоначелник 

по прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева, а на основу Одлуке Управног одбора 
ЈП «Дирекција» донете на предлог комисије, 
доноси Закључак којим даје сагласност закупцу 
на врсту и вредност радова на адаптацији, 
реконструкцији и инвестиционом одржавању 
пословног, магацинског простора и гаража.

Закупац може да отпочне са извођењем 
радова који су му одобрени након достављања 
Закључка градоначелника.”

Члан 3.
У  члану  8.  став    2.  речи:  «Извршног 

одбора» замењују се речју «Градоначелника».

Члан 4.
Члан 10. став  1. мења се и гласи:
«Радови  на  адаптацији,  реконструкцији  и  

инвестиционом  одржавању пословног, магацин-
ског простора и гаража су: 

- грађевински, 
- лимарски, 
- столарски, 
- керамичарски, 
- молерско-фарбарски, 
- радови на инсталацијама водовода и
  канализације, 
- на електроинсталацији и на
- машинској инсталацији.»

Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана, 

од дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈПННА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-12/2009
Панчево, 30. јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 34. Закона о планирању и 
изградњи (Сл. гласник РС број 47/03 и 34/06) 
и члана 39. Статута града Панчева (Сл. лист 
града Панчева бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној  30.   јуна   2009. 
године, донела је решење.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и 

заменика председника Kомисије за планове

I
Разрешавају се:
1. Ђурица Доловачки, дипл.прост. планер, 

дужности председника Комисије за планове
2. Радмила Радоњић, дипл.инж.арх., 

дужности заменика председника Комисије за 
планове

II
Именују се:
1. Радмила Радоњић, дипл.инж.арх. за 

председника Комисије за планове
2. Станко Шкаљак, дипл.инж.саобраћаја, 

за заменика председника Комисије за планове

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у Сл.листу града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈПННА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-12/2009
Панчево, 30. јун 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

   196.

На основу члана 18. Закона о јавним службама 
(«Службени гласник РС» број 42/91 и 71/94), 
члана 39. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08 и 4/09) и члана 
33. Статута Народног музеја Панчево који је 
донео Управни одбор Народног музеја Панчево 
дана 8. децембра 1997 и 16. априла 2003. године, 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
30. јуна 2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата директора

 Народног музеја Панчево
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I
ЈОВАНУ ОКИ, академском сликару из 

Панчева, утврђује се престанак мандата директора 
Народног музеја Панчево, дана 02. октобра 2009. 
године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                               
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                        
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 18. Закона о јавним службама 
(«Службени гласник РС» број 42/91 и 71/94), 
члана 39. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08 и 4/09) и члана 
33. Статута Народног музеја Панчево који је 
донео Управни одбор Народног музеја Панчево 
дана 8. децембра 1997 и 16. априла 2003. године, 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
30. јуна 2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Народног музеја 

Панчево

I
ЈОВАН ОКА, академски сликар из Панчева, 

именује се за директора Народног музеја 
Панчево, на време од четири године, почев од 
03. октобра 2009. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                               
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                        
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                         Тигран Киш, с.р. 

    198.

На основу члана 14. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (“Службени гласник РС” бр. 25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005 - исправка), 
члана 37. став 2. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа “Градска стамбена агенција’’ Панчево 
(“Службени лист општине Панчево’’ бр. 2/2006 
и Службени лист града Панчева» бр. 12/2008) и 
члана 39. став 1. тачка 9. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/2008 и 
4/09), Скупштина града Панчевa, на седници 
одржаној  30. јуна 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора 

Јавног предузећа “Градска стамбена 
агенција’’ Панчево

I
ВАЊА РАКИЏИЋ, дипломирани менаџер, 

разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа “Градска стамбена 
агенција’’ Панчево.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева’’

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                              
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године                                                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 14. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (“Службени гласник РС” бр. 25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005 - исправка), члана 
35. Одлуке о оснивању Јавног предузећа “Градска 
стамбена агенција’’ Панчево (“Службени лист 
општине Панчево’’ бр.2/2006 и «Службени лист 
града Панчева бр. 12/2008), члана 39. став 1. тачка 
9. Статута града Панчева (“Службени лист града 
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Панчева” бр. 8/2008) и члана 44. Статута Јавног 
предузећа “Градска стамбена агенција” Панчево 
(«Службени лист општине Панчево» број 5/06 
и «Службени лист града Панчева» број 3/09) 
Скупштина града Панчевa, на седници одржаној 
30. јуна 2009. године, донела је
 

О Д Л У К У 
о именовању  директора 

Jавног предузећа “Градска стамбена 
агенција’’ Панчево

I
ВАЊА РАКИЏИЋ, дипломирани менаџер 

из Панчева,  именује се за  директора Јавног 
предузећа “Градска стамбена агенција’’ Панчево,  
на време од четири године.

II
Лице из тачке I ове одлуке ступа на дужност 

директора наредног дана од дана доношења ове 
одлуке. 

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева’’

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                              
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године                                                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
бр. 8/08 и 4/09) и члана 4. Одлуке о задржавању 
права и обавеза оснивача над јавним комуналним 
предузећима која су настала поделом Јавног 
комуналног предузећа “Стандард” Панчево 
(“Службени лист општина Панчево, Ковин и 
Опово” бр. 6/93 и “Службени лист општине 
Панчево” бр. 12/2000 и 3/2001), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 30. јуна 2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата директора

 Јавног комуналног предузећа “Хигијена”  
Панчево

I
МИЛАНУ БОКШАНУ, дипломираном 

правнику из Панчева, утврђује се престанак мандата 
директора Јавног комуналног предузећа «Хигијена» 
Панчево, дана 14. септембра 2009. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном листу града Панчева’’

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                              
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године                                                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                         Тигран Киш, с.р.  
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На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
бр. 8/08 и 4/09),  чланова 4.  и  6. Одлуке о 
задржавању права и обавеза оснивача над јавним 
комуналним предузећима која су настала поделом 
Јавног комуналног предузећа “Стандард” Панчево 
(“Службени лист општина Панчево, Ковин и 
Опово” бр. 6/93 и “Службени лист општине 
Панчево” бр. 12/2000 и 3/2001) и члана 43. Статута 
Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Панчево 
(«Службени лист општина Панчево, Ковин и 
Опово» број 15/93 и «Службени лист општине 
Панчево» број 9/96, 9/98, 10/99, 17/99, 4/01 и 1/03) 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
30. јуна  2009. године, донела је

О Д Л У К У
о постављењу директора Јавног комуналног 

предузећа  “Хигијена” Панчево

I
МИЛАН БОКШАН, дипломирани правник 

из Панчева, поставља се за директора Јавног 
комуналног предузећа «Хигијена» Панчево, на 
време од четири године.

II
Лице из тачке I ове одлуке ступа на дужност 
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директора 15. септембра 2009. године.
III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

    202.

На основу члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” бр. 8/08 и 4/09) и члана 22-а. Одлуке о 
организовању друштвеног предузећа «Младост» 
Панчево у Јавно комунално предузеће за уређење 
и одржавање спортских терена и објеката 
“Младост” Панчево (“Службени лист општине 
Панчево” бр. 3/00, 6/00, 12/00 и 3/01) Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 30. јуна 
2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата директора

 Jавног комуналног предузећа за уређење 
и одржавање спортских терена и објеката 

“Mладост”  Панчево

I
МАРКУ МРКИЋУ, професору физичке 

културе из Панчева, утврђује се престанак 
мандата директора Јавног комуналног предузећа 
за уређење и одржавање спортских терена и 
објеката «Младост» Панчево.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева’’

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р.  
                                                     

203.

На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
бр. 8/08 и 4/09), чланова 22-а и 22-г. Одлуке о 
организовању друштвеног предузећа «Младост» 
Панчево у Јавно комунално предузеће за уређење 
и одржавање спортских терена и објеката 
«Младост» Панчево (“Службени лист општине 
Панчево” бр. 3/00, 6/00, 12/00 и 3/01) и члана 32. 
Статута Јавног комуналног предузећа за уређење 
и одржавање спортских терена и објеката 
«Младост» Панчево (“Службени лист општине 
Панчево” број 4/01, 12/01 и 8/02) Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 30. јуна 
2009. године, донела је

О Д Л У К У
о постављењу директора

 Јавног комуналног предузећа за уређење 
и одржавање спортских терена и објеката 

“Младост”  Панчево

I
ЗОЛТАН ДУШ, професор физичке културе 

из Панчева, поставља се за директора Јавног 
комуналног предузећа за уређење и одржавање 
спортских терена и објеката «Младост» Панчево, 
на време од четири године.

II
Лице из тачке I ове одлуке ступа на дужност 

директора наредног дана од дана доношења ове 
одлуке.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р
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   204.

На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
бр. 8/08 и 4/09) и члана 4. Одлуке о задржавању 
права и обавеза оснивача над јавним комуналним 
предузећима која су настала поделом Јавног 
комуналног предузећа “Стандард” Панчево 
(“Службени лист општина Панчево, Ковин и 
Опово” бр. 6/93 и “Службени лист општине 
Панчево” бр. 12/2000 и 3/2001), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 30. јуна 2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата директора

 Jавног комуналног предузећа “Зеленило”  
Панчево

I
ДАНИЛУ БЈЕЛИЦИ, дипломираном 

инжењеру пољопривреде из Панчева, утврђује се 
престанак мандата директора Јавног комуналног 
предузећа «Зелнило» Панчево, дана 14. септембра 
2009. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном листу града Панчева’’

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р  
                                                     

   205

На основу члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” бр. 8/08 и 4/09),  чланова 4.  и  6. 
Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача 
над јавним комуналним предузећима која су 
настала поделом Јавног комуналног предузећа 
“Стандард” Панчево (“Службени лист општина 
Панчево, Ковин и Опово” бр. 6/93 и “Службени 

лист општине Панчево” бр. 12/2000 и 3/2001) и 
члана 42. Статута Јавног комуналног предузећа 
«Зеленило» Панчево («Службени лист општина 
Панчево, Ковин и Опово» број 15/93 и «Службени 
лист општине Панчево» број 1/98, 10/98, 9/99, 4/01 
и 19/04) Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 30. јуна 2009. године, донела је

О Д Л У К У
о постављењу директора Јавног комуналног 

предузећа  «Зеленило» Панчево

I
ДАНИЛО БЈЕЛИЦА, дипломирани 

инжењер пољопривреде из Панчева, поставља 
се за директора Јавног комуналног предузећа 
«Зеленило» Панчево, на време од четири године.

II
Лице из тачке I ове одлуке ступа на дужност 

директора 15. септембра 2009. године.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р

   206.

На основу члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” бр. 8/08 и 4/09) и члана 10.  став 4. 
Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача 
над јавним комуналним предузећима која су 
настала поделом Јавног комуналног предузећа 
“Стандард” Панчево (“Службени лист општина 
Панчево, Ковин и Опово” бр. 6/93 и “Службени 
лист општине Панчево” бр. 12/2000 и 3/2001), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
30. јуна 2009. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа 
“Грејање” Панчево

I
ЗОРАН АШАНИН, дипломирани економистa 

из Панчева, разрешава се дужности вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа 
“Грејање” Панчево.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева’’

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р

   
    207

На основу члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” бр. 8/08 и 4/09), чланова 4.  и  6. 
Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача 
над јавним комуналним предузећима која су 
настала поделом Јавног комуналног предузећа 
“Стандард” Панчево (“Службени лист општина 
Панчево, Ковин и Опово” бр. 6/93 и “Службени 
лист општине Панчево” бр. 12/2000 и 3/2001) и 
члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа 
“Грејање” Панчево (“Службени лист општина 
Панчево, Ковин и Опово” број 15/93 и “Службени 
лист општине Панчево” број 4/94, 2/95, 6/97, 10/98 
и 4/01) Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 30. јуна 2009. године, донела је

О Д Л У К У
о постављењу директора Јавног комуналног 

предузећа  “Грејање” Панчево

I
ЗОРАН АШАНИН, дипломирани економиста 

из Панчева, поставља се за директора Јавног 
комуналног предузећа «Грејање» Панчево, на 
време од четири године.

II
Лице из тачке I ове одлуке ступа на дужност 

директора наредног дана од дана доношења ове 
одлуке. 

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р

    208.

На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
бр. 8/08 и 4/09) и члана 4.  Одлуке о задржавању 
права и обавеза оснивача над јавним комуналним 
предузећима која су настала поделом Јавног 
комуналног предузећа “Стандард” Панчево 
(“Службени лист општина Панчево, Ковин и 
Опово” бр. 6/93 и “Службени лист општине 
Панчево” бр. 12/2000 и 3/2001), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 30. јуна 2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата директора

 Јавног комуналног предузећа “Водовод и 
канализација’’ Панчево

I
АЛЕКСАНДАРУ РАДУЛОВИЋУ, дипломи-

раном грађевинском инжењеру из Панчева, 
утврђује се престанак мандата директора Јавног 
комуналног предузећа “Водовод и канализација’’ 
Панчево, дана 6. децембра 2009. године.

II
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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-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р  
                                                     

   209.

На основу члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” бр. 8/08 и 4/09), чланова 4.  и  6. 
Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача 
над јавним комуналним предузећима која су 
настала поделом Јавног комуналног предузећа 
“Стандард” Панчево (“Службени лист општина 
Панчево, Ковин и Опово” бр. 6/93 и “Службени 
лист општине Панчево” бр. 12/2000 и 3/2001) и 
члана 41. Статута Јавног комуналног предузећа 
“Водовод и канализација” Панчево (“Службени 
лист општине Панчево” број 4/07 – пречишћен 
текст) Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 30. јуна 2009. године, донела је

О Д Л У К У
о постављењу директора Јавног комуналног 

предузећа  “Водовод и канализација” 
Панчево

I
АЛЕКСАНДАР РАДУЛОВИЋ, дипломи-

рани грађевински инжењер из Панчева, поставља 
се за директора Јавног комуналног предузећа 
«Водовод и канализација» Панчево, на време од 
четири године.

II
Лице из тачке I ове одлуке ступа на дужност 

директора 7. децембра 2009. године.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р

    210.

На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута 
града Панчева  (“Службени лист града Панчево” бр. 
8/08 и 4/09) и члана 9. Одлуке о задржавању права 
и обавеза оснивача над ЈП “Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева” Панчево које је настало 
спајањем ЈП “Урбанизам” Панчево, Друштвеног 
фонда грађевинског земљишта и путева општине 
Панчево и ЈП “Стан” Панчево (“Сл. лист општина 
Панчево, Ковин и Опово” 6/93, 9/93 и “Сл. лист 
општине Панчево” бр.12/00 и 3/01), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 30. јуна 2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора Јавног  предузећа 

“Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево

I
ЗОРАН МИХАЉЧИЋ, дипломирани машински 

инжењер из Панчева, разрешава се дужности 
директора Јавног  предузећа “Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева” Панчево.

II
Лице из тачке I овог решења разрешава се 

дужности директора даном 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-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р  
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На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута 
града Панчева  (“Службени лист града Панчево” 
бр. 8/08 и 4/09), члана 10. Одлуке о задржавању 
права и обавеза оснивача над ЈП “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево које 
је настало спајањем ЈП “Урбанизам” Панчево, 
Друштвеног фонда грађевинског земљишта и 
путева општине Панчево и ЈП “Стан” Панчево 
(“Сл. лист општина Панчево, Ковин и Опово” 
6/93, 9/93 и “Сл. лист општине Панчево” бр.12/00 
и 3/01) и члана 30. Статута ЈП «Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева» Панчево 
(«Службени лист општине Панчево» бр. 10/05 – 
пречишћен текст), Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 30. јуна 2009. године, донела 
је
 

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу вршиоца дужности  директора 
Јавног  предузећа  “Дирекција за изградњу и 

уређење Панчева” Панчево

I
ГОРДАНА ДЕНЧИЋ - КУШЉИЋ, 

дипломирани грађевински инжењер за 
конструкције, поставља се за вршиоца дужности 
директора Јавног  предузећа “Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева” Панчево, а најдуже 
једну годину.

II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност 

наредног 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-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р
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На основу члана 11. Одлуке о установљавању 
признања и награда поводом празника града 
Панчева (“Службени лист општине Панчево” 
бр. 13/2001 и 8/2005 и «Службени лист града 
Панчева» број 13/09) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Службени  лист града Панчева” бр. 
8/08 и 4/09), Скупштинa града Панчева, на 
седници одржаној  30. јуна 2009. године донела  
је

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата председника, заменика 

председника и чланова Жирија за доделу 
признања и награда поводом празника 

града Панчева

I
Утврђује се престанак мандата председнику, 

заменику председника и члановима Жирија за 
доделу признања и награда поводом Празника 
града Панчева именованих решењем Скупштине 
општине Панчево број I-01-06-52/2005  од 20. 
јула 2005. године, и то:

председнику
ЈАСМИНИ ВЕЧАНСКИ, 
заменику председника
СВЕТОЗАРУ МАРКОВИЋУ, 
члановима
СРЂАНУ МИКОВИЋУ, 
МИЛАНУ БАБИЋУ, 
ЗОРАНУ АРСИЋУ, 
ЗОРИ КОЛАРСКИ, 
ИВАНИ ЂУРИЧКОВ, 
МИЛОШУ НИКОЛИЋУ, 
БИЉАНИ БУЛАТОВИЋ-ПАЈИЋ, 
НАДИ ЧИКОШ, 
ДЕЈАНУ БОСНИЋУ, 
Др СТЕВАНУ ЖИЛОВИЋУ, 
ВЛАДИМИРУ КОВАЧЕВИЋУ. 

  
II

Ово решење ће се  објавити у “Службеном 
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р  
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На основу члана 11. Одлуке о установљавању 
признања и награда поводом празника града 
Панчева(“Службени лист општине Панчево” 
бр. 13/2001 и 8/2005 и «Службени лист града 
Панчева» број 13/09) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Службени  лист града Панчева” бр. 
8/08 и 4/09), Скупштинa града Панчева, на 
седници одржаној  30. јуна 2009. године донела  
је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, заменика 

председника и чланова Жирија за доделу 
признања и награда поводом празника 

града Панчева

I
У Жири за доделу признања и награда 

поводом Празника града Панчева именују се:
За председника
СОФИЈА ВЈЕТРОВ, 
За заменика председника
ВЛАДИМИР НИКОЛАЈЕВИЋ,
За чланове
ЛИДИЈА БИКАР,
РАДМИЛА ВУКЕЛИЋ,
ДЕЈАН БОСНИЋ,
СЛОБОДАН БУГАРИН,
ГОРДАНА КРСТИЋ,
ДРАГАН Д. ПОПОВИЋ,
ПРВОСЛАВ ПЕНДИЋ,
ДАЛИБОРКА БОЈКОВИЋ БРЕТИ,
МИЛАН БОКШАН,
СРЂАН ЈОВАНОВИЋ,
АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКИ ГАВРИЛОВ,

   
II

Председник, заменик председника и чланови 
Жирија за доделу признања и награда поводом 
Празника града Панчева именују се на период од 
4 (четири) године,  а могу бити разрешени и пре 
истека периода на који су именовани.

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-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р   

   214.

На основу члана 53. и 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”  бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
30. јуна 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Музичке школе

“Јован Бандур” Панчево

I
СЛАЂАНА МАРКОВИЋ, из Панчева 

разрешава се дужности  члана Школског одбора 
Музичке школе «Јован Бандур» Панчево, као 
представник Савета родитеља.
  

II
ДРАГАН БРАНКОВ, из Панчева, именује 

се за члана  Школског одбора Музичке школе 
«Јован Бандур» Панчево, као представник Савета 
родитеља.

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
општине Панчево о именовању чланова 
Школског одбора Музичке школе «Јован Бандур» 
Панчево, број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006. 
године,  Решењем о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Музичке школе «Јован 
Бандур» Панчево број I-01-06-60/2006 од 31. 
октобра 2006. године и Решењем Скупштине 
града Панчева о разрешењу и именовању чланова 
Школског одбора Музичке школе «Јован Бандур» 
Панчево, број I-01-06-82/2008 од 24. новембра 
2008. године.    

IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р 
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На основу члана 39. и 99. став 1. Статута 
града (“Сл.лист града Панчева” бр. 8/2008 и 
4/2009), Одлуке о оснивању фонда за заштиту 
животне средине (“Сл. лист општине Панчево” 
бр. 17/2007 и „Службени лист града Панчева” бр. 
8/2009) и Одлуке о буџету града Панчева за 2009. 
годину (“Сл. лист града Панчева” бр. 16/2008 и 
8/2009), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 30. јуна 2009. године донела је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ФОНДА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2009. ГОДИНУ

Годишњим програмом Фонда за заштиту 
животне средине за 2009. годину планира се 
коришћење средстава Фонда за заштиту животне 
средине основаног Одлуком о оснивању Фонда 
за заштиту животне средине (“Сл. лист општине 
Панчево” бр. 17/2007 и „Службени лист града 
Панчева” бр. 8/2009).

Програмом распореда средстава Фонда за 
2009. годину предвиђен је наставак реализације 
програма и пројеката започетих у претходном 
периоду ради решавања приоритетних проблема 
заштите животне средине и стварања услова 
за решавање и других проблема у наредном 
периоду.

Очекивани приход Фонда остварује се 
од посебне накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине, на основу Одлуке о посебној 
накнади за заштиту и унапређење животне 
средине („Сл. лист града Панчева” бр. 16/2008) 
и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе 
Владе Републике Србије о врстама загађивања, 
критеријумима за обрачун накнаде за загађивање 
животне средине и обвезницима, висини и 
начину обрачунавања и плаћања накнаде (“Сл. 
гласник РС” бр. 113/2005 и 6/2007), у складу са 
чл. 85. Закона о заштити животне средине (“Сл. 
гласник РС” бр. 135/2004) и из других извора 
предвиђених законом. Планирана финансијска 
средства Фонда усмерена су на реализацију 
активности предвиђених локалним еколошким 
акционим планом општине Панчево (ЛЕАП), 
усвојеним на редовном заседању Скупштине 
општине Панчево 07.05.2004. године као и на 
друге приоритетне активности које се реализују у 
јавним комуналним предузећима, ЈП “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” и месним 
заједницама насељених места.

Финансијска средства Фонда за заштиту 
животне средине за 2009. годину планирана су за 
реализацију следећих програма:

■ Програми који се реализују у 
Секретаријату за заштиту животне средине 
Градске управе Панчево

■ Остали програми и пројекти у области 
заштите животне средине и комуналне 
инфраструктуре, према приоритетима из ЛЕАП-а 
и други приоритетни програми који се реализују 
преко јавних, јавних комуналних и других 
предузећа и установа и институција и насељених 
места.

I ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У 
СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

1. Контрола квалитета ваздуха
1.1. Проширење система за континуално 

мерење имисије КВ (А)5*
носилац задатка: Градска управа 
Панчево у сарадњи са Агенцијом за
заштиту животне средине Републи-
ке Србије
средства за финансирање 3.748.360

1.2. Одржавање система за континуално 
мерење имисије КВ (А)5*
носилац задатка: Градска управа
средства за финансирање 4.015.000

1.3. Додатна мерења квалитета ваздуха 
КВ (А)4*
носилац задатка: Градска управа 
преко овлашћених организација
средства за финансирање 1.700.000

1.4. Програм систематског мерења буке
носилац задатка: Градска управа 
преко овлашћених организација
средства за финансирање 1.650.000

2. Контрола квалитета воде
2.1. Испитивање квалитета површинских 

во-да (Тамиш, Дунав, Поњавица, 
Качарево)
Качарево)
носилац задатка: Градска управа 
преко овлашћених организација
средства за финансирање 1.000.000



2.2. Испитивање квалитета подземних 
вода јужно од индустријске зоне
носилац задатка: Градска управа 
преко овлашћених организација
средства за финансирање 1.300.000

3. Израда плана заштите од хемијског 
удеса за град Панчево
00 (А)5*
носилац задатка: Градска управа
средства за финансирање 2.750.000

4. Испитивање хемијске исправно-
сти намирница биљног порекла

носилац задатка: Градска управа 
преко овлашћених организација
средства за финансирање 0
-

5. Одржавање метеоролошке 
станице
носилац задатка: Градска управа 
преко овлашћених организација
средства за суфинансирање 100.000

6. Заштићена природна добра
6.1. Парк природе Поњавица - чуварска 

служба
носилац задатка: стараоц ДВП 
“Тамиш-Дунав” Панчево
средства за суфинансирање 800.000

6.2. Парк природе Поњавица
Израда пројектне документације за 
ревитализацију
носилац задатка: стараоц ДВП 
“Тамиш-Дунав” Панчево
средства за суфинансирање 1.000.000

6.3. Парк природе Поњавица
Геодетско снимање и обележавање 
граница
носилац задатка: Градска управа, ЈП 
“Дирекција за изградњу и уређење
Панчева”, ДВП “Тамиш-Дунав” Пан-
чево - преко стручне организације
средства за суфинансирање 750.000

6.4. Нега и одржавање споменика 
природе “Три бела јасена” код 
Долова
носилац задатка: стараоц ЈКП 
“Долови” Долово
средства за суфинансирање 80.000

6.5. Нега и одржавање споменика природе 
“Кестен Ћурчина у Панчеву”
носилац задатка: стараоц ЈКП 
“Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање 70.000

7. Едукативни програми и пројекти 
из области заштите животне 
средине СиЈ(Т)1*
носилац задатка: Градска управа 
преко НВО
средства за суфинансирање 1.500.000

8. Програм озелењавања
8.1. Озелењавање у насељеном месту 

Панчево према приоритетима из 
“Дугорочног плана озелењавања” 
ОЗ(Т) 6 и 7*
носилац задатка: ЈКП “Зеленило” 
Панчево
средства за финансирање 1.000.000

9. Збрињавање паса и мачака 
луталица на територији општине
Панчево 00 (Т) 1*
носилац задатка: ЈКП-ови насељених 
места у сарадњи са НВО
средства за финансирање 400.000

10. Чишћење дивљих депонија и 
обале Тамиша КО (Т)1 *
носилац задатка: ЈКП “Хигијена” у 
сарадњи са НВО Панчево
средства за финансирање 400.000

11. Подршка пројектима коришћења 
алтернативних извора енергије
носилац задатка: Градска управа
средства за суфинансирање 0

12. Посете заштићеним природним 
добрима
носилац задатка: Секретаријат за 
заштиту животне средине
средства за финансирање 100.000
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13. Мониторинг полена
носилац задатка: Градска управа 
преко овлашћених организација
средства за финансирање 0

14. Обележавање значајних датума из 
области заштите животне средине
носилац задатка: Секретаријат за 
заштиту животне средине
средства за финансирање 200.000

15. Консултантске услуге стручних 
кућа
носилац задатка: Градска управа 
преко овлашћених организација
средства за финансирање 290.000

16. Пројекти санације и рекултивације 
сеоских сметлишта

(Качарево, Долово, Банатско Ново 
Село)
носилац задатка: Градска управа 
преко овлашћених организација
средства за финансирање 1.500.000

17. Непредвиђени трошкови у реа-
лизацији Програма Фонда

100.000

ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У 
СЕКРЕТАР. ЗА ЗАШТИТУ ЖИВ. СРЕДИНЕ

18. Средства за покриће трошкова 
наплате таксе-Рафинерија и 
Петрохемија

1.100.000

19. Третман комараца и крпеља 10.800.000
20. Сузбијање амброзије 3.240.000
21. План одбране од унутрашњих вода 1.000.000

II ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У 
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Према Одлуци о буџету града 
Панчева за 2009. годину и годишњим 
плановима ЈП “Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, 
јавних комуналних предузећа и 
месних заједница

1.
НАСЕЉЕНА МЕСТА

Надокнада за насељена места без 
водовода

7.311.600

Надокнада за насељена места без 
водовода:МЗ Јабука

1.533.870

Надокнада за насељена места без 
водовода:МЗ Глогоњ

1.144.638

Надокнада за насељена места без 
водовода:МЗ Качарево

1.565.352

Надокнада за насељена места без 
водовода:МЗ БН Село

1.533.870

Надокнада за насељена места без 
водовода:МЗ Долово

1.533.870

2. Део капиталних трансфера месним 
заједницама :

5.880.066

Капитални трансфери: МЗ Банатски 
Брестовац

384.000

Капитални трансфери: МЗ Глогоњ-
распоред салда из 2008.године

2.585.600

Капитални трансфери: МЗ Иваново 101.232
Капитални трансфери: МЗ 
Качарево

1.109.948

Капитални трансфери: МЗ 
Омољица

219.286

Капитални трансфери: МЗ 
Старчево

1.480.000

Средства за насељена места по 
Програму

13.191.666

3. ЈКП “ХИГИЈЕНА” ПАНЧЕВО
Текуће субвенције-чишћење јавних 
површина са ПДВ-ом

40.000.000

Текуће субвенције-средства за 
покриће дела зарада

75.000.000

Набавка посуда за одлагање смећа 10.000.000
Санација Старе депоније 7.000.000
Санација сточног гробља 3.000.000
Средства за ЈКП “Хигијена” по 
Про-граму

135.000.000

4. ЈКП “ ВОДОВОД    И   
КАНАЛИЗАЦИЈА” ПАНЧЕВО
Израда пројектне документације за 
пројекат водоснабдевање северних

12.000.000

села општине Панчево-средства из 
АП Војводина-распоред салда из 
2008.
године
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Генерални пројекат постројења за 
пречишћавање отпадних вода са

2.500.000

претходном студијом-распоред салда 
из 2008.године

Средства за ЈКП “Водовод и 
канализација” по Програму

14.500.000

5. ЈКП “ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО
Текуће субвенције-отплата главнице 
кредита за измирење дуга за

20.000.000

утрошени гас
Изградња економајзера 2.600.000
Изградња прикључног топловода и 
реконструкција котларнице у
подстаницу-вртић “Лептирић” 5.000.000

Средства за ЈКП Грејање по 
програму

27.600.000

6. ЈКП “ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
Текуће субвенције-одржавање 
Народне баште

3.141.250

Озелењавање реконструисаних 
улица-распоред салда из 2008.
године

1.000.000

Текуће субвенције из ТБР-распоред 
салда из 2008.године

3.000.000

Наставак изградње Народне баште 
са проширењем

22.735.504

Донација ЕУРОБАНК ЕФГ банке за 
проширење парка “Народна башта”

1.200.000

Наставак изградње Народне баште-
део средстава за изградњу трим 
стазе из ТБР-
распоред салда из 2008.године 4.000.000

Средства за ЈКП Зеленило по 
програму

35.076.754

ОСТАЛИ ПРОГРАМИ 225.368.420

7. ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ 
ДУГ
Отплате домаћих камата 33.818.140
Отплата главнице домаћим 
кредиторима

80.505.680

Средства за јавни дуг 114.323.820

III ДЕО ПРОГРАМА-РАСПОРЕД 
САЛДА ИЗ 2008. ГОДИНЕ 
ЗА АКТИВНОСТИ КОЈЕ 
СЕ РЕАЛИЗУЈУ У СЕКРЕ-
ТАРИЈАТУ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Пројекти из 2008. године чија је 
реализација у току (проширење 
система
и побољшање техничких услова за 
континуално мерење имисије,
мониторинг подземних вода јужно 
од индустријске зоне,
израда Плана заштите од хемијског 
удеса, израда плана управљања
комуналним отпадом, уговори са 
МЛУ)
средства за финансирање 10.080.219

СРЕДСТВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УКУПНО

390.365.819

 
IV ФИНАНСИРАЊЕ

Финансијска средства за реализацију 
Годишњег програма Фонда за заштиту животне 
средине за 2009. годину обезбеђена су из буџета 
града Панчева, од посебне накнаде за заштиту и 
унапређење животне средине, на основу Одлуке 
о посебној накнади за заштиту и унапређење 
животне средине („Сл. лист града Панчева” бр. 
16/2008) и од накнаде за загађивање, на основу 
Уредбе Владе Републике Србије о врстама 
загађивања, критеријумима за обрачун накнаде 
за загађивање животне средине и обвезницима, 
висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде 
(“Сл. гласник РС” бр. 113/2005 и 6/2007), у складу 
са чл. 85. Закона о заштити животне средине 
(“Сл. гласник РС” бр. 135/2004)” и из пренетих 
неутрошених средстава из 2008. године. Наведена 
финансијска средства чине приход буџетског 
фонда за заштиту животне средине, основаног 
Одлуком о оснивању фонда за заштиту животне 
средине (“Сл. лист општине Панчево” бр. 17/2007 
и „Сл. лист града Панчева” бр. 8/2009) у циљу 
наменског трошења тих средстава.

Контролу прилива средстава по основу 
Посебне накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине врши Секретаријат за 
утврђивање, наплату и контролу изворних 
прихода Градске управе града Панчева.

Поред пројеката и активности планираних 
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овим годишњим програмом, у зависности од 
прилива средстава, финансираће се и други 
програми везани за област заштите животне 
средине и комуналне инфраструктуре који су од 
посебног значаја за град Панчево. Секретаријат 
за заштиту животне средине градске управе града 
Панчева ће, у зависности од прилива средстава, 
предлагати приоритете и динамику реализације 
средстава за поједине мере и активности 
програма. Одлуку о приоритетима доноси Градско 
веће града Панчева, на предлог Секретаријата за 
заштиту животне средине Градске управе града 
Панчева.

Сви корисници средстава добијених 
за програме и пројекте у области заштите 
животне средине и комуналне инфраструктуре, 
по Годишњем програму Фонда за заштиту 
животне средине за 2009. годину, дужни су да 
Секретаријату за заштиту животне средине и 
Секретаријату за финансије и имовинско-правне 
послове градске управе града Панчева доставе 
извештај и посебно искажу утрошак средстава 
добијених из Фонда за заштиту животне 
средине, функционална класификација 560, до 
краја 2009. године и да их посебно прикажу у 
својим извештајима о раду које разматра и усваја 
Скупштина града Панчева.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај програм објавиће се у “Службеном 
листу града Панчева”.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                
БРОЈ: II-04-06-12/2009                                                         
Панчево, 30. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран Киш, с.р
 

   216

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено - комуналне послове и саобраћај 
-Одељење за саобраћај Градске управе града 
Панчева, на основу члана 148. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник СР Србије” бр. 53/82 - пречишћен текст, 

15/84, 5/86 и 21/90 „Службени гласник Републике 
Србије” бр.28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/05), чл. 14. став 1. и став 3. Одлуке о градској 
управи града Панчева („Сл. лист града Панчева”, 
бр. 11/08 и 8/09 ), члана 192. ЗУП-а (“Сл.лист 
СРЈ” бр. 33/97 и 31/01) и Решења Градске управе 
града Панчева број 1-01-031-50/2009 од 23.марта 
2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о заштити јавних саобраћајних површина 
у улици Светог Саве измећу зграде Дома 

омладине и зграде Макси дисконта

Одређује се постављање комуналне заштитне 
опреме (стубића) на јавној саобраћајној површини 
која се налази уз тротоар и бициклистичку стазу 
у улици Светог Саве на парцели број 3137/11 
између зграда Дома омладине и Макси дисконта.

Налаже се ЈП “Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева” Панчево, да изврши техничко 
регулисање заштите јавне саобраћајне површине 
из става 1. диспозитива овог решења постављањем 
заштитне комуналне опреме (стубића) на основу 
пројектне документације коју ће израдити 
овлашћено правно или физичко лице.

Рок за извршење овог решења је 20.07.2009. 
године.

Ово решење објавити у “Службеном листу 
града Панчева”
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЋЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И САОБРАЋАЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ У-17-344-293/09
ПАНЧЕВО 29. јун 2009.

ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА 
ЗА САОБРАЋАЈ

Милан Биро, с.р.
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И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
      Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 344-422/248  --  Рачуноводство 344-422/222,
           Уредник ДАНИЈЕЛА ЕРДЕЉАН - МИЛОШЕВИЋ телефони: 351-530 и 344-422/343      
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
                                                       филијала Панчево
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