
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  27   ГОДИНА II           ПАНЧЕВО,    29. децембар  2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48

   Цена овог примерка      417,00

384.

На основу чланова 59. став 1. и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС« 
број 129/07) и чланова 73. став 1. и 99. став 1. 
Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева« број 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 29. децембра 2009. 
године, донела је

ОДЛ У КУ
о изменама и допунама Одлуке о Градској 

управи града Панчева

Члан 1.

У Одлуци о Градској управи града Панчева 
(„Сл. лист града Панчева” број 11/08, 8/09 и 23/09) 
у члану 6. став 3. мења се и гласи:

„Основне организационе јединице су 
секретаријати, Служба, агенције и Комунална 
полиција.”

Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
„У Градској управи основне организационе 

јединице су:
1. Секретаријат за општу управу,
2. Секретаријат за скупштинске послове, 

послове Градоначелника и Градског већа,
3. Секретаријат за јавне службе и социјална 

питања,
4. Секретаријат за финансије,
5. Секретаријат за урбанизам, грађевинске и 

стамбено-комуналне послове,
6. Секретаријат за привреду и економски 

развој,
7. Секретаријат за заштиту животне 

средине,
8. Секретаријат за инспекцијске послове,
9. Секретаријат за утврђивање,  контролу  и  

наплату  изворних прихода,
10.Служба за заједничке послове, 
12. Агенција за јавне набавке, 
12.Агенција за саобраћај, 

13. Агенција за имовину и 
14. Комунална полиција”.

Члан 3.
У члану 13. став 1. речи „и имовинско-правне 

послове”, бришу се. 
Став 2. брише се.

Члан 4.
У члану 14. став 1. мења се и гласи:
„Секретаријат за урбанизам, грађевинске и 

стамбено-комуналне послове обавља послове 
који се односе на учествовање у стварању 
услова за уређење, обезбеђење обављања и 
развој комуналних делатности, учествовање 
у изради нормативних аката из ове области, 
старање о обезбеђивању материјалних и 
других услова за трајно обављање комуналних 
делатности (пречишћавање и дистрибуција 
воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, 
производња и снабдевање паром и топлом водом, 
одржавање чистоће у градовима и насељима, 
одржавање депонија, уређивање, стварање услова 
за одржавање и коришћење пијаца, паркова, 
зелених, рекреационих и других јавних површина, 
јавне расвете, уређивање и одржавање гробаља и 
сахрањивање).

Став 3. брише се”.

Члан 5.
У члану 17. став 1. иза речи „области” ставља 

се тачка и бришу речи „области саобраћаја и 
путева”.

Став 4. брише се.

Члан 6.
После члана 19а. додају се чланови 19б. и 

19в. који гласе:
„Члан 196.

Агенција за саобраћај обавља послове у 
области саобраћаја и саобраћајних комуникација 
који се односе на: надзор над стањем путева 
у експлоатацији са становишта безбедности 
саобраћаја, надзор над обављањем јавног 
превоза путника на територији града, управљање 
саобраћајем и развој система управљања 
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саобраћајем, режим и техничку регулацију 
саобраћаја, безбедност саобраћаја, планирање, 
одржавање и коришћење јавних површина 
намењених мирујућем саобраћају, праћење и 
анализу транспортног тржишта, утврђивање 
саобраћајно-техничких услова за планске 
документе и издавање потврде о усклађености 
пројеката са планским документима, развој 
превоза у линијској пловидби, железничком и 
ваздушном саобраћају, уређивање и обезбеђивање 
посебних услова и организације ауто-такси 
превоза путника, утврђивање услова и надзор над 
обављањем превоза лица и ствари за сопствене 
потребе, видео надзор у саобраћају, инспекцијски 
надзор у области јавних путева и превоз у друмском 
саобраћају, надзор над извршавањем послова на 
рехабилитацији, одржавању, заштити, коришћењу 
и управљању јавним и некатегорисаним путевима 
на територији града, надзор над радом градског 
саобраћајног предузећа, јавног комуналног 
предузећа коме је поверено уређење и одржавање 
јавних паркиралишта, јавног предузећа које 
управља путевима и предузећа којима је поверено 
одржавање путева, односно обављање јавног 
превоза путника, послове који се односе на јавне 
набавке у области саобраћаја, стручне и друге 
послове за потребе координационог тела за 
безбедност саобраћаја и друге послове у области 
саобраћаја и стратегије његовог развоја у складу 
са законом, Статутом и другим прописима”.

„Члан 19в.
Агенција за имовину обавља послове који 

се односе на идентификацију, евиденцију, 
управљање и коришћење непокретности на којима 
Град има права коришћења, праћењу обавеза 
корисника буџетских средстава за достављање 
података о имовини града која им је дата на 
управљање, консолидовање функције управљања 
различитим групама имовине (пословни, 
стамбени простор, грађевинско земљиште, 
пољопривредно земљиште, као и остали видови 
непокретности); спроводи управни поступак 
у вези са утврђивањем земљишта за редовну 
употребу објеката и формирање грађевинске 
парцеле, конверзије права коришћења -закупа 
земљишта у праву својине, престанак права 
коришћења због непривођења земљишта намени 
и сл.; спроводи поступке експропријације 
-деекспропријације, административног преноса, 
денационализације, повраћаја земљишта и 
задружне имовине, враћања утрина и пашњака 
селима; припрема нацрте општих аката којима се 
ближе уређују питања која се односе на уређење, 
коришћење, давање у закуп, отуђење грађевинског 
земљишта, уређује поступак давања у закуп 
пословног, магацинског простора и гаража са 
правом коришћења Града у складу са Законом, и 

припрема предлоге појединих аката из наведених 
области, као и предлоге појединачних аката 
прибављања, отуђења, преноса права коришћења, 
стављања хипотеке на непокретностима у својини 
Републике Србије са правом коришћења Града; 
врши стручне и административне послове у вези 
са продајом станова према одредбама Закона о 
становању.”

Члан 19б. постаје члан 19г.

Члан 7.
Члан 30. став 1. мења се и гласи:
„Радом секретаријата и Службе руководи 

секретар, агенцијом директор, а Комуналном 
полицијом начелник.”

Члан 8.
Члан 62. мења се и гласи:
„Распоред радног времена у Градској управи 

утврђује Градско веће.”

Члан 9.
Начелник Градске управе донеће акт о 

изменама и допунама акта о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Градској 
управи који се односи на Агенцију за саобраћај 
и Агенцију за имовину у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 10.
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-04-06-27/2009 
Панчево, 29.децембар 2009. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

385.

На основу члана 97. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Србије” број 129/ 2007) и члана 97. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева” 
број 8/2008 и 4/2009) Скупштина града Панчева 
на седници одржаној 29. децембра 2009. године 
донела је
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О Д Л У К У
о заштитнику грађана града Панчева

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком установљава се Заштитник 

грађана за територију града Панчева, као 
независан и самосталан орган, који штити права 
грађана и контролише рад Градске управе, 
посебних организација и служби града Панчева, 
као и других органа и организација, предузећа и 
установа чији је оснивач град Панчево, а којима 
су поверена јавна овлашћења (у даљем тексту : 
органи управе).

Члан 2.
Заштитник грађана се стара о заштити и 

унапређењу људских и мањинских права и 
слобода.

Члан 3.
Заштитник грађана је независан и самосталан 

у обављању послова утврђених овом одлуком 
и нико нема право да утиче на његов рад и 
поступање.

У обављању послова из своје надлежности 
Заштитник грађана поступа у оквиру Устава, 
закона и других прописа и општих аката 
Републике Србије и Аутономне Покрајине 
Војводине, ратификованих међународних уговора 
и општеприхваћених правила међународног 
права, као и одлука и других општих аката органа 
града Панчева.

Основни принципи деловања Заштитника 
грађана су законитост, непристрасност, 
независност и правичност.

Члан 4.
Заштитник грађана за свој рад одговара 

Скупштини града Панчева ( у даљем тексту: 
Скупштина града).

Члан 5.
Заштитник грађана има свој печат. 
Седиште Заштитника грађана је у Панчеву.

II ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ

Члан 6.
Заштитника грађана бира Скупштина града 

Панчева већином гласова од укупног броја 
одборника на предлог Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе 
Скупштине града Панчева ( у даљем тексту: 
Комисија).

Заштитник грађана се бира на време од 
четири године и исто лице може бити највише два 

пута узастопно бирано на ову функцију.
Поступак за избор Заштитника грађана 

започиње најкасније шест месеци пре истека 
мандата Заштитника грађана.

Члан 7.
За Заштитника грађана може бити изабран 

држављанин Републике Србије који испуњава 
следеће услове:

1. да је дипломирани правник са положеним 
правосудним испитом,

2. да има најмање пет година искуства на 
правним пословима који су од значаја за обављање 
послова из надлежности Заштитника грађана,

3. да поседује високе моралне и стручне 
квалитате и

4. да има запажено искуство у заштити права 
грађана.

Члан 8.
Заштитник грађана има заменика који му 

помаже у обављњу послова утвђених овом 
одлуком, у оквиру датих овлашћења која му 
Заштитник грађана пренесе.

Члан 9.
Заштитника грађана у случају његове 

одсутности или спречености да обавља послове 
замењује заменик Заштитника грађана.

Члан 10.
Заменика Заштитника грађана бира 

Скупштина града већином гласова од укупног 
броја одборника, на предлог Заштитника грађана.

Заменик Заштитника грађана бира се до 
истека периода на који је изабран Заштитник 
грађана и исто лице може бити највише два пута 
узастопно бирано на ову функцију.

Услови за избор Заштитника грађана из члана 
7. ове одлуке сходно се примењују и за избор 
заменика Заштитника грађана.

Члан 11.
Заштитник грађана и његов заменик пре 

ступања на дужност полажу заклетву пред 
Скупштином града која гласи: „заклињем се да ћу 
своју дужност обављати одговорно, непристрасно 
и независно, у складу са Уставом и законом и 
да ћу савесно радити на заштити и унапређењу 
људских права и слобода”.

Члан 12.
Сматра се да је Заштитник грађана, односно 

заменик Заштитника грађана, ступио на дужност 
моментом полагања заклетве из члана 11. ове 
одлуке.

Ако Заштитник грађана, односно његов 
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заменик, без оправданог разлога не почне да 
обавља послове из своје надлежности у року 
од осам дана од дана полагања заклетве из 
члана 11. ове одлуке, сматра се да није изабран, 
што Скупштина града констатује на основу 
обавештења председника Скупштине, на првој 
наредној седници.

У случају из става 2. овог члана, одмах се 
покреће поступак за избор новог Заштитника 
грађана, односно његовог заменика.

Члан 13.
Са функцијом Заштитника грађана односно 

заменика Заштитника грађана неспојиво 
је обављање друге јавне функције или 
професионалне делатности, као и обављање 
друге дужности или посла који би могао утицати 
на њихову самосталност и независност.

Заштитник грађана и заменик Заштитника 
грађана не могу бити чланови политичких 
странака и других политичких организација.

Заштитник грађана и његов заменик имају 
положај функционера у смислу закона којим се 
уређује спречавање сукоба интереса у вршењу 
јавних функција, и на њих се у целини примењују 
одредбе тог закона.

Даном ступања на дужност Заштитнику 
грађана, односно заменику Заштитника грађана 
престају све јавне функције или професионалне 
делатности, односно дужности или послови које 
је до тада обављао, ако су супротни одредбама 
закона и ове одлуке, као и чланство у политичким 
странкама и другим политичким организацијама.

Члан 14.
Заштитник грађана, односно заменик 

Заштитника грађана, не може бити позван на 
одговорност или кажњен за изнето мишљење 
или радње предузете у обављању послова из 
надлежности утврђених овом одлуком.

Члан 15.
Заштитник грађана и заменик Заштитника 

грађана не могу давати изјаве политичке 
природе.

Члан 16.
Функција Заштитника грађана престаје у 

следећим случајевима:
1. истеком мандата,
2. смрћу,
3. оставком,
4. губитком држављанства, што се утврђује 

на основу акта надлежног државног органа,
5. испуњењем услова за пензију, у складу са 

законом,
6. наступањем трајне физичке или менталне 

неспособности за обављање функције, што се 

утврђује на основу документације релевантне 
здравствене установе и

7. разрешењем.

Члан 17.
Заштитника грађана разрешава Скупштина 

града већином гласова од укупног броја одборника, 
на предлог Комисије или најмање једне трећине 
одборника у Скупштини града.

Члан 18.
Заштитник грађана може бити разрешен 

једино у следећим случајевима:
1. ако нестручно или несавесно обавља своју 

функцију,
2. ако обавља другу јавну функцију или 

професионалну делатност, односно другу дужност 
или посао који би могао да утиче на његову 
самосталност и независност, или ако поступа 
супротно закону којим се уређује спречавање 
сукоба интереса при вршењу јавних функција и

3. ако буде осуђен за кривично дело које га 
чини неподобним за обављање ове функције, а 
пресуда је постала правоснажна.

Члан 19.
Одредбе ове одлуке о престанку функције 

Заштитника грађана примењују се и на заменика 
Заштитника грађана, с тим што предлог за његово 
разрешење поред овлашћених предлагача из 
члана 17. ове одлуке, може поднети и Заштитник 
грађана.

Члан 20.
У случају престанка функције Заштитника 

грађана односно заменика Заштитника грађана, 
из разлога утрђених у члану 16. тач. 1-6 ове 
одлуке, Скупштина града без расправе доноси 
одлуку којом констатује да су се стекли услови за 
престанак функције.

Правне последице престанка функције 
наступају од дана доношења одлуке из става 1. 
овог члана.

Члан 21.
У случају престанка функције Заштитника 

грађана, до избора новог Заштитника грађана ову 
функцију обавља заменик Заштитника грађана.

Избор новог Заштитника грађана извршиће 
се најкасније у року од шест месеци од дана 
престанка функције ранијег Заштитника грађана.

III НАДЛЕЖНОСТ

Члан 22.
Заштитник грађана је овлашћен да контроли-

ше поштовање права грађана, утврђује повреде 
учињене актима, радњама или нечињењем органа 
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управе ако се ради о повреди одлука и других 
општих аката органа града Панчева.

Заштитник грађана је овлашћен да контролише 
законитост, правилност и ефикасност рада органа 
управе.

Заштитник грађана није овлашћен 
да контролише рад Скупштине града, 
Градоначелника града Панчева ( у даљем тексту: 
Градоначелник) и Градског већа града Панчева (у 
даљем тексту:Градско веће).

Заштитник грађана није овлашћен да 
контролише рад судова и јавних тужилаштва 
основаних за територију града Панчева.

Члан 23.
Заштитник грађана обавља следеће послове:
- прати примену међународних стандарда о 

људским правима на територији града Панчева ;
- прикупља информације из различитих 

извора о примени закона и других прописа, као 
и одлука и других општих аката органа града из 
области људских права од стране органа управе;

- припрема годишњи извештај о 
остваривању и поштовању људских права и 
примени начела недискриминације од стране 
органа управе и доставља га Скупштини града;

- прима и испитује представке које се 
односе на повреду људских права од стране 
органа управе;

- поступа по сопственој иницијативи у 
сваком случају где постоји сумња о постојању 
кршења људских права од стране органа управе;

- посредује у мирном решавању спорова у 
вези са кршењем људских права на територији 
града Панчева;

- организује и учествује у организацији и 
припреми саветовања о остваривању и поштовању 
људских права и забрани дискриминације;

- иницира и подстиче образовање о људским 
правима у свим областима живота;

- сарађује и размењује искуства са другим 
заштитницима грађана и другим органима 
и организацијама које се баве заштитом 
и унапређењем људских права у земљи и 
иностранству и

- обавља друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и другим општим актима органа 
града Панчева.

Члан 24.
Заштитник грађана може поднети надлежном 

органу Града иницијативу за измену и допуну 
прописа и општих аката Града ако сматра да до 
повреде права грађана долази због недостатка у 
тим актима, и може иницирати доношење нових 
прописа и других општих аката града када сматра 
да је од значаја за заштиту права грађана.

Заштитник грађана даје мишљење Градском 
већу и другом овлашћеном предлагачу на нацрт 

прописа или општег акта Града када се њиме 
уређују питања од значаја за заштиту и унапређење 
права грађана.

Члан 25.
Заштитник грађана је овлашћен да покрене 

поступак пред Уставним судом за оцену уставности 
и законитости одлука и других општих аката 
органа града којима се уређују права и слободе 
грађана.

Члан 26.
Заштитник грађана је овлашћен да јавно 

препоручи разрешење старешине који руководи 
органом управе који је одговоран за повреду 
права грађана, односно да иницира покретање 
дисциплинског поступка против запосленог у 
органу управе који је непосредно одговоран за 
учињену повреду, и то ако из поновљеног поступка 
старешине који руководи органом управе или 
запосленог произлази намера да одбијају сарадњу 
са Заштитником грађана, или ако се утврди да 
је учињеном повредом грађанину причињена 
материјална или друга штета већих размера.

Када нађе да у радњама старешине који 
руководи органом управе или запосленог у органу 
управе има елемената кривичног или другог 
кажњивог дела, Заштитник грађана је овлашћен 
да надлежном органу поднесе захтев, односно 
пријаву за покретање кривичног, прекршајног 
или другог одговарајућег поступка.

Члан 27.
Органи управе имају обавезу да сарађују са 

Заштитником грађана и да му омогуће приступ 
просторијама и ставе на располагање све податке 
којима располажу, а који су од значаја за поступак 
који води, односно за остварење циља његовог 
превентивног деловања, без обзира на степен 
њихове тајности, осим када је то у супротности 
са законом.

Заштитник грађана има право да упути писани 
позив и да обави разговор са сваким запосленим 
у органу управе када је то од значаја за поступак 
који води.

Заштитник грађана, одосно заменик 
Заштитника грађана, је дужан да и након престанка 
функције чува као тајну податке до којих дође у 
вршењу своје функције.

Обавеза чувања тајне односи се и на запослене 
у стручној служби Заштитника грађана.

Члан 28.
Заштитник грађана, уз посебно одобрење 

надлежног органа, има право приступа заводу за 
извршење санкција и другим местима на којима 
се налазе лица која су лишена слободе, као и 
право да са њима разговара насамо, када су та 
лица поднела притужбу да су им актом, радњом, 
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односно нечињењем органа управе, повређена 
људска права и слободе.

Члан 29.
Председник Скупштине града, Градоначелник, 

чланови Градског већа и старешина који руководи 
органом управе, дужни су да приме Заштитника 
грађана на његов захтев најкасније у року од 15 
дана од дана пријема овог захтева.

IV ПОСТУПАК

Члан 30.
Заштитник грађана покреће поступак по 

притужби или по сопственој иницијативи.
Поред права на покретање и вођење поступка, 

Заштитник грађана има право да пружањем 
добрих услуга, посредовањем и давањем савета 
и мишљења о питањима из своје надлежности 
делује превентивно, у циљу унапређења рада 
органа управе и унапређења заштите људских 
права и слобода.

Члан 31.
Свако физичко или правно, домаће или 

страно лице које сматра да су му актом, радњом 
или нечињењем органа управе повређена права, 
може да поднесе притужбу Заштитнику грађана.

Ако се ради о повреди права детета, притужбу 
из става1. овог члана у име малолетног лица може 
поднети родитељ, односно законски заступник, 
а ако се ради о повреди права правног лица, 
притужбу може поднети лице овлашћено за 
заступање тог правног лица.

Заштитнику грађана се може у име лица из 
става 1. овог члана обратити и његов наследник, 
старатељ или пуномоћник.

Треће лице, невладина организација или 
друга организација може се обратити Заштитнику 
грађана уз писано овлашћење лица из става 1. 
овог члана, које сматра да су му права повређена.

Члан 32.
Пре подношења притужбе, лица из члана 31. 

ове одлуке дужна су да покушају да заштите своја 
права у одговарајућем поступку пред надлежним 
органом.

Заштитник грађана ће упутити лица из члана 
31. ове одлуке, на покретање одговарајућег 
поступка пред надлежним органом, ако је такав 
поступак прописан, а неће покретати поступак 
док не буду исцрпљена сва правна средства.

Изузетно, Заштитник грађана може покренути 
поступак и пре него што су исцрпљена сва правна 
средства, ако би подносиоцу притужбе била 
нанета ненадокнадива штета или ако се притужба 
односи на повреду принципа добре управе, 
посебно на некоректан однос органа управе 
према подносиоцу притужбе, неблаговремен рад 
или друга кршења правила етичког понашања 
запослених у органима управе.

Члан 33.
Заштитник грађана неће поступати по 

анонимним притужбама, осим ако сматра да 
у анонимној притужби има основа за његово 
поступање, када ће поступак покренути по 
сопственој иницијативи.

Члан 34.
Притужба се подноси у писаној форми, 

укључујући све начине електронске комуникације, 
или усмено на записник.

На подношење притужбе из става 1. овог 
члана не плаћа се такса нити друга накнада.

У састављању притужбе лицу из члана 31. 
ове одлуке стручна служба Заштитника грађана 
дужна је да пружи помоћ.

Члан 35.
Лица лишена слободе имају право да 

притужбу поднесу у запечећеној коверти.

Члан 36.
Притужба се може поднети најкасније у 

року од једне године од извршене повреде права 
грађана, односно последњег поступања, односно 
непоступања органа управе у вези са учињеном 
повредом права грађана.

Члан 37.
Притужба мора да садржи личне податке 

подносиоца притужбе (име, презиме, адреса 
пребивалишта) и мора је потписати подносилац 
притужбе.

Поред података из става 1. овог члана 
притужба мора да садржи и назив органа управе 
на чији се рад она односи, околности конкретног 
случаја, чињенице и доказе који поткрепљују 
наводе из притужбе, као и податке о томе која 
правна средства је подносилац притужбе већ 
користио.

Члан 38.
Притужба се мора поднети на српском језику 

или на језицима националних мањина који 
су у службеној употреби на територији града 
Панчева.

Члан 39.
Поступак пред Заштитником грађана није 

јаван.

Члан 40.
У поступку претходног испитивања притужбе, 

Заштитник грађана може одлучити да притужбу 
одбаци ако утврди:

- да не садржи податке на основу којих 
се подносилац притужбе може са сигурношћу 
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идентификовати (анонимни захтев);
- да притужба не садржи друге прописане 

податке, а подносилац притужбе не отклони те 
недостатке ни у накнадно остављеном року;

- да се односи на рад Скупштине града, 
Градоначелника и Градско веће;

- да се односи на рад републичких и 
покрајинских органа;

- да је поднета после истека рока од једне 
године од дана достављања другостепене одлуке 
у случају на који се притужба односи;

- да се ради о поновљеној притужби 
која не садржи нове наводе и чињенице који је 
поткрепљују;

 - да се ради о злоупотреби права на 
подношење притужбе, а подносилац притужбе 
није поступио по тражењу Заштитника грађана и 
свој захтев допунио наводима и чињеницама који 
притужбу поткрепљују;

- да по одлуци у предмету на који се 
притужба односи није донео одлуку другостепени 
орган, осим ако Заштитник грађана утврди да су 
из објективних разлога пропуштени рокови за 
улагање редовног правног средства или ако оцени 
да би за подносиоца притужбе могла наступити 
велика и непоправљива штета ако би се сачекало 
на окончање другостепеног поступка и

- да се ради о предмету у коме је у току 
управни спор или други судски поступак, осим 
у случају када Заштитник грађана оцени да се 
ради о претераном одуговлачењу поступка или 
злоупотреби процесних овлашћења.

Заштитник грађана може изузетно да 
одлучи да покрене поступак и у случајевима из 
става 1. алинеје пет и шест, уколико оцени да 
околности случаја на који се притужба односи, 
односно тежина последице или друге околности 
оправдавају покретање поступка.

У случајевима одбацивања притужбе, осим 
када је притужба анонимна, Заштитник грађана 
ће у писаној форми образложити разлоге за 
одбацивање и подносиоцу притужбе дати 
савет о евентуалним другим могућностима за 
остваривање заштите његових права.

Против одлуке Заштитника грађана из става 
3. овог члана, не могу се користити правна 
средства.

Члан 41.
Када Заштитник грађана одлучи да покрене 

поступак по притужби, обавестиће о томе 
подносиоца притужбе и орган управе на чије се 
поступање притужба односи.

Заштитник грађана је у обавези да у сваком 
предмету за који је одлучио да покрене поступак, 
прибави став органа управе не чије се поступање 
притужба односи.

Орган управе је дужан да обавести 
Заштитника грађана о свом ставу у року који му 

Заштитник грађана одреди, а који не може бити 
краћи од осам нити дужи од тридесет дана од 
дана пријема обевештења Заштитника грађана о 
покретању поступка.

Члан 42.
Ако орган управе не поступи у складу са 

обавезама утврђеним овом одлуком, Заштитник 
грађана ће о томе обавестити орган који врши 
надзор над његовим радом, односно Скупштину 
града, Градоначелника и Градско веће.

Члан 43.
Заштитник грађана ће обуставити поступак 

по притужби ако:
- подносилац притужбе не сарађује у 

поступку;
- подносилац притужбе повуче притужбу;
- субјекат контроле против којег је поднета 

притужба у међувремену отклони учињену 
повреду

- утврди да је након подношења притужбе 
покренут одговарајући правни поступак.

Члан 44.
Када Заштитник грађана утврди да нема 

основа за покретање и вођење поступка по 
притужби обавестиће о својој одлуци подносиоца 
притужбе и орган управе на чије поступање се 
притужба односи.

Против одлуке Заштитника грађана из става 
1. овог члана, не могу се користити правна 
средства.

Члан 45.
Ако Заштитник грађана нађе да су постојали 

недостаци у раду органа управе, упутиће 
препоруку органу управе о томе како би уочени 
недостатак требало отклонити.

Орган управе коме је Заштитник грађана 
упутио препоруку дужан је да обавести 
Заштитника грађана о мерама које је предузео, 
односно о разлозима због којих није поступио по 
препоруци, најкасније у року од 30 дана од дана 
добијања препоруке.

Изузетно, ако постоји опасност да ће због 
неотклањања недостатака права подносиоца 
притужбе бити трајно и у значајном обиму 
оштећена, Заштитник грађана у својој препоруци 
органу управе може утврдити и краћи рок за 
отклањање недостатака, с тим што тај рок не 
може бити краћи од 15 дана.

Ако орган не поступи по препоруци, односно 
не обавести Заштитника грађана о томе шта је 
предузео или ако Заштитник грађана сматра да 
предузете мере нису одговарајуће, обавестиће о 
томе орган који врши надзор над радом органа 
управе, Скупштину града, Градоначелника и 
Градско веће, а може и да препоручи утврђивање 



одговорности старешине који руководи органом 
управе.

Члан 46.
Заштитник грађана може да поступи и 

по сопственој иницијативи када на основу 
сопствених сазнања или на основу сазнања 
добијених из других извора, укључујући изузетно 
и анонимне притужбе, оцени да је актом, радњом 
или нечињењем органа управе дошло до повреде 
људских права и слобода.

Одредбе ове одлуке којима је уређен поступак 
пред Заштитником грађана по поднетој притужби 
сходно се примењују и на поступак који Заштитник 
грађана покрене по сопственој иницијативи.

V ИЗВЕШТАЈ СКУПШТИНИ ГРАДА

Члан 47.
Заштитник грађана једном годишње, а 

најкасније до 15. марта наредне године, подноси 
Скупштини града извештај за претходну годину 
о својим активностима, стању људских права и о 
правној сигурности на територији града Панчева.

Извештај из става 1. овог члана, садржи 
нарочито број и структуру притужби, општу 
оцену рада органа управе са становишта примене 
прописа, уочене пропусте и препоруке за њихово 
отклањање, као и критике и похвале појединим 
органима управе и старешинама који руководе 
органима управе.

Извештај из става 1. овог члана, може да 
садржи и иницијативу за измену или доношење 
појединих прописа из надлежности града Панчева 
ради отклањања недостатака и ефикаснијег рада 
органа управе.

Извештај из става 1. овог члана, објављује се 
у „Службеном листу града Панчева”, а доставља 
се и средствима јавног информисања.

Члан 48.
У току године Заштитник грађана може да 

подноси и посебне извештаје ако оцени да за 
то постоје посебно оправдани разлози или ако 
Скупштина града захтева такав извештај од 
Заштитника грађана.

Извештај из става 1. овог члана објављује се 
у „Службеном листу града Панчева”, а доставља 
се и средствима јавног информисања.

VI СТРУЧНА СЛУЖБА ЗАШТИТНИКА 
ГРАЂАНА И СРЕДСТВА ЗА РАД

Члан 49.
Заштитник грађана образује стручну службу 

за обављање стручних и административно-
техничких послова.

Стручном службом руководи шеф службе.
Заштитник грађана поставља и разрешава 

шефа стручне службе и одлучује о заснивању и 

престанку радног односа запослених у служби.

Члан 50.
Заштитник грађана може одлучити да 

појединим стручним сарадницима повери 
одређена овлашћења која ће вршити у његово 
име.

Заштитник грађана доноси акт о унутрашњем 
уређењу и системетизацији стручне службе, уз 
сагласност Градског већа.

Члан 51.
Средства за рад Заштитника грађана и стручне 

службе обезбеђују се у буџету града Панчева.
Обим и структуру из става 1. овог члана 

предлаже Заштитник грађана.
Годишњи износ средстава за рад Заштитника 

грађана треба да омогући његово делотворно и 
ефикасно остваривање функције.

Члан 52.
Заштитник грађана и његов заменик имају 

право на плату.
За обрачун и исплату плате Заштитника 

грађана примењује се основица за обрачун и 
исплату плата изабраних лица и коефицијент 5,71 
а за обрачун и исплату плате заменика Заштитника 
грађана примењује се основица за обрачун и 
исплату плата изабраних лица и коефицијент 
5,41.

На шефа стручне службе и запослене 
примењују се коефицијенти за обрачун и исплату 
плата утврђени за запослена лица у Градској 
управи.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.
Скупштина града ће изабрати Заштитника 

грађана у року од три месеца од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Заштитник грађана ће поднети предлог за 
избор заменика у року од 30 дана од дана ступања 
на дужност, а Скупштина града ће изабрати 
заменика Заштитника грађана на првој наредној 
седници после подношења предлога за његов 
избор.

Члан 54.
Општи акт о образовању стручне службе 

Заштитник грађана ће донети у року од 30 дана од 
дана ступања на дужност.

Акт о унутрашњем уређењу и системетизацији 
стручне службе Заштитник грађана ће донети у 
року од 15 дана од дана ступања на снагу општег 
акта из става 1. овог члана.

Члан 55.
Градско веће ће на предлог Заштитника 
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грађана, обезбедити простор, средства и друге 
неопходне услове за почетак рада стручне службе 
Заштитника грађана.

Члан 56.
Заштитник грађана неће поступати по 

притужбама које се односе на случајеве настале 
пре ступања на снагу ове одлуке.

Члан 57.
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: 11-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

386.

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 
156. став 3, члана 286. став 1, члана 287. став 6. и 
члана 288. став 5. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Сл. гласник РС” број 41/09), 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 
29. децембра 2009. године, донела је

ОДЛУКУ
 о изменама и допунама Одлуке о јавном 
превозу путника у друмском саобаћају на 

територији града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о јавном превозу путника у 

друмском саобраћају на територији града Панчева 
(„Сл.лист града Панчева” број 16/09 и 22/09), члан 
1. мења се и гласи:

„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), 

а нарочито организацију и начин обављања 
јавног линијског превоза путника, услове и 
начин организовања послова у вршењу линијског 
превоза и услова за коришћење јавног превоза, 
права и обавезе јавног комуналног и другог 
правног лица који обављају линијски превоз, 
корисника линијског превоза, начин наплате цене 
за коришћење линијског превоза, средства за 
обављање линијског превоза на територији града, 
надзор над обављањем линијског превоза, услове 
и начин обављања ванлинијског превоза путника 
и друго”.

Члан 2.
У члану 3. после става 2. додаје се нови став 

3. који гласи:
„Послови од утицаја на обављање и 

функционисање линијског превоза (контрола 
реализације превоза и остварења реда вожње, 
управљање ситемом линијског превоза, 
управљање системом продаје возних исправа и 
наплате услуге линијског превоза, израда реда 
вожње, контрола путника и превозника и друго) 
су од градског интереса”.

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 3.
У члану 8. став 4. као и у осталим члано-

вима реч „секретаријат” замењује се речју 
„организациона јединица” у одговарајућем 
падежу.

Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи:
„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.

Изузетно, за лица са инвалидитетом може се 
организовати јавни превоз који се обавља према 
потребама тих лица и не сматра се линијским 
превозом.

Превозници који обављају линијски 
међумесни превоз путника на територији града 
у друмском саобраћају имају право укрцавања и 
искрцавања путника само ако је подручје града 
крајње одредиште, односно полазиште за превоз 
ван градског подручја”.

Члан 5.
У члану 12. после става 1. додају се нови 

ставови 2. и 3. који гласе:
„План линија припрема организациона 

јединица. Измена и допуна Плана линија врши 
се према потреби, уз анализу оправданости и по 
поступку предвиђеним за његово доношење”.

„Критеријум за успостављање, односно 
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укидање линије је минимална прорачунска 
попуњеност возила у вршном сату од 30% 
уговореног капацитета возила”.

Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 4. 
и 5.

Члан 6.
После члана 14. додаје се члан 14а. који 

гласи:
„Члан 14а.

„Град може споразумом с другим 
заинтересованим јединицама локалне самоуправе 
утврдити линије линијског превоза које обухватају 
и подручја ван територије града.

Споразумом из става 1. овог члана уређују 
се нарочито: међусобна права и обавезе у 
обезбеђивању услова за обављање јавног 
превоза путника, као и учешће у инвестицијама, 
утврђивању цена превоза, покрићу губитака, 
обезбеђивању горива и опреме и одржавању 
аутобуских стајалишта.

У споразуму из става 1. овог члана утврдиће 
се и начин давања субвенције за те линије”.

Члан 7.
У члану 16. став 3. мења се и гласи:
„Уколико привредно друштво из става 1. 

претходног члана ове одлуке преузме обавезу 
улагања средстава у делатност линијског превоза, 
период на који се поверавање врши може се 
продужити за наредних пет година под условима 
прописаним овом одлуком”.

Члан 8.
У члану 17. став 2. мења се и гласи:
„Конкурс, односно јавно прикупљање понуда, 

обухвата јавни оглас као општи део и конкурсну 
документацију као посебан део. Јавни оглас се 
објављује на огласној табли града Панчева и 
локалном листу и обавезно садржи:

- време за које се поверава превоз,
- ко има право учешћа на конкурс,
- коме се понуда подноси, начин и рок за 

подношење понуда,
-  исправе којима понуђач доказује да испуњава 

услове за обављање јавног линијског превоза,
- број и врста возила потребних за обављање 

превоза,
- обавезу подношење доказа о уплати таксе за 

учешће на конкурсу,
- места и време јавног отварања приспелих 

понуда и друго.
Конкурсна документација из става 2. овог 

члана садржи: 
- податке о обавезној садржини пријаве, 
- услове за обављање линијског превоза,
- извод из важећег Плана линија, за линије за 

које се поверава превоз,
- означавање врсте тарифног система, накнаду 

за превоз и цену превоза,
- обавезу подношења доказа да возила којима 

ће обављати превоз испуњавају техничке услове 
за обављање јавног линијског превоза,

- додатне критеријуме за вредновање понуде,
- упозорење да ће се превознику који одустане 

од обаваљања превоза наплатити гаранцију за 
учешће на конкурсу, начин рангирања понуда, 
предлог уговора и друго”.

Члан 9.
У члану 20. после става 3. додаје став 4. који 

гласи: 
„Уговор се не може пренети на друго лице”.

Члан 10.
Члан 22. мења се и гласи:
„Регистрацију линија за линијски превоз 

врши организациона јединица. 
Регистар линија из става 1. овог члана 

садржи: 
- акт о успостављању линије,
- 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. 
Акт о успостављању линије из става 2. овог 

члана обавезно садржи: 
- број и назив линије,
- трасу и дужину линије, 
- време обрта,
- назив и локације стајалишта на линији у оба 

смера, 
- међустајалишна растојања, 
- окретнице (терминусе),
- ред вожње, врсту, тип и број возила који ће 

опслуживати линију,
- тарифну зону у којој се обавља превоз на 

линији,
- напомене (датум промене елемената линије 

са датумом примене, датум примене реда вожње 
и слично). 

Промене у Плану линија организациона 
јединица уноси у регистар става 2. овог члана. Акт 
из претходног става ове одлуке, осим елемената 
линије из става 3. овог члана, обавезно садржи и:

- датум почетка рада линије, интервал 
слеђење возила,

- тарифне зоне које линија обухвата, ред 
вожње и друго.

Превозник може отпочети обављање 
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линијског превоза на основу решења којим му 
организациона јединица 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 11.
Члан 23. мења се и гласи:
„Ред вожње је акт којим се утврђује план 

обављања превоза на линији и садржи: 
- број и назив линије,
- редни број под којим је уписана у регистар 

линија,
- назив сезонског реда вожње са периодом 

важења (летњи од 1. јула до 31. августа и зимски од 
1. септембра текуће до 30. јуна наредне године),  

- врсту линије,
- период важења реда вожње,
- време поласка са крајњих аутобуских 

стајалишта (радни дан, субота, недеља),
- време рада линије,
- број и ознаку тарифног система,
- број укључених возила на линији,
- интервал слеђења возила у току дана,
- напомене”.

Члан 12.
Члан 25. мења се и гласи:
„Аутобуска стајалишта (у даљем тексту: 

стајалиште) је простор намењен за заустављање 
возила ради улаза и излаза путника и садржи:

- изграђену и обележену, односно обележену 
саобраћајну површину за заустављање аутобуса,

-   уређену, уздигнуту и обфележену саобра-
ћајну површину ради улаза и излаза путника - 
стајалишни плато,

- стајалишну ознаку са назнаком БУС, називом 
стајалишта и надстрешницу, 

- корпу за отпатке.
На појединим стајалиштима надстрешница 

може да садржи и објекат за продају аутобуских 
карата, новина, цигарета и пратећих прибора,

Стајалиште мора бити обележено и уређено 
на начин који омогућава путницима сигуран и 
несметан улаз, односно излаз из возила.

Стајалиште по правилу мора бити повезано 
са најближом пешачком стазом или тротоаром.

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 организа-
циона јединица.

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

Члан 13.
Члан 26. мења се и гласи:
„Стајалиште мора да буде видно обележено 

стајалишном ознаком, а на коловозу ознаком 
“BUS”.

Стајалишна ознака мора бити видна и 
поставља се на крају стајалишног платоа, гледано 
усмеру вожње.

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, врсту превоза и извод из реда вожње 
на почетном и крајњем стајалишту.

Стајалишна ознака поред података из става 
4. овог члана, може да садржи и друге податке о 
превозу ради информисања путника.

Изглед и величину стајалишне ознаке одређује 
организациона јединица, која стајалишне ознаке 
поставља и одржава, уколико уговором није 
другачије уговорено.

Изузетно од става 6. овог члана, у случају 
изградње или реконструкције саобраћајница 
и терминуса са припадајућим стајалиштима, 
стајалишне ознаке поставља извођач радова на 
терет инвеститора.

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

Члан 14.
У члану 27. став 1. мења се и гласи:
„О постављању надстрешница на стајалишту, 

као и о њиховом одржавању и одржавању 
стајалишног платоа стара се организациона 
јединица”.

Члан 15.
У члану 40. после става 2. додаје се став 3. 

који гласи:
„Захтев за измену цене образоване у смислу 

одредбе овог члана подноси ГСП, на предлог 
превозника”.

Члан 16.
После члана 40. додају се чланови: 40а, 406, 

40в. и 40г. који гласе:

„Члан 40а
Накнада превозника за обављање превоза 

одређује се у зависности од тарифног система 
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линијског превоза, дотација из буџета града и 
обима реализованих местакилометара”.

Члан 40б
Изузетно, када се дотацијом из буџета града 

обезбеђује уговорена накнада превознику која за 
30% премашује утврђену цену услуге за корисника 
превоза, градоначелник, уз претходно мишљење 
Градског већа, може вршити измену цене услуге.

Члан 40в
Тарифа у линијском превозу обухвата: цену 

превоза, накнаду превознику, врсте тарифног 
система у линијском превозу, зоне тарифног 
система, начин организације и прикупљање 
средстава остварених продајом возних исправа, 
врсте возних исправа и друго.

Према облику превоза, начину прикупљања и 
расподеле средстава остварених продајом возних 
исправа, односно облику накнаде превозника, 
тарифни систем линијског превоза може бити:

- јединствен за све облике јавног превоза 
путника на територији града, укључујући шински, 
друмски и речни (ЈТС),

- интегрисан, као систем наплате превоза 
путника на линијама јавног градског превоза које 
осплужује ГСП које је основао град и уговорни 
превозници (ИТС),

- аутохтон, као превоз који се обавља на 
основу возне карте, а остварени приход од продаје 
карата представља сопствени приход - накнаду 
превозника за обављени превоз (АТС).

Тарифа се ближе уређује посечбним актом 
који доноси Градско веће и уговором из члана 20. 
ове одлуке.

Актом из става 3. ове одлуке уређују се:
- зоне тарифног система,
- врста и изглед превозних исправа.

Члан 40г
Цена превоза за кориснике услуге утврђује се 

ценовником у прилогу акта о тарифи. 
Ценовник и зоне тарифног система објављују 

се на начин који је доступан корисницима 
услуге.

Обезбеђивање континуитета у обављању 
линијског превоза”.

Члан 17.
У члану 97. став 1 речи „инспектор за саобраћај 

и путеве” замењују се речима „инспектор за 
превоз у друмском саобраћају”, као и у осталим 
члановима Одлуке у одговарајућем падежу.

Члан 18.
У члану 115. став 2. алинеја 1. мења се и 

гласи:
„ - 31. децембра 2010. године ако обављају 

превоз такси возилом које је на дан ступања на 
снагу ове одлуке старије од 10 година”.

Члан 19.
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-04-06-27/2009
Панчево,29. децембар 2009. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К

Тигран Киш, с.р. 

387.
 
Скупштина града Панчева, на основу чланова 

27, 28. и 46. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» бр. 72/09 и 81/09 - 
исправка), Генералног плана Панчева («Сл. лист 
општине Панчево» бр. 14/08 и 16/08-исправка), 
чланова 46. и 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), уз прибављено 
Мишљење Комисије за планове бр. V-сл./2009 од 
15.децембра 2009.године, на седници одржаној 
дана 29. децембра 2009. године, донела је

О Д Л У К У  
о изради Плана детаљне регулације на левој 
обали Тамиша од друмског до железничког 

моста у Панчеву

Члан 1.
Приступа се изради Плана   детаљне   регула-

ције на левој обали Тамиша од друмског до 
железничког моста у Панчеву (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.
Циљ израде Плана је стварање планских 

услова за изградњу објеката заштите наведеног 
подручја града Панчева од поплава.

Члан 3.
Подручје обухвата Плана захвата простор од 

185,50ха и границу обухвата са северне стране 
представља пруга Београд-Панчево, са северо-
источне стране сече катастарску парцелу број 
270, прати леву обалу старог корита Тамиша до 
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границе катастарске парцеле број 1227/1, прати 
је до постојеће границе леве обале реке Тамиш, 
даље иде левом обалом реке тамиш све до 
друмског моста. Граница скреће на југозапад тако 
што прати пут Београд-Панчево, затим скреће на 
северо-запад и иде све до почетне тачке која се 
налази на прузи Београд-Панчево, односно до 
железничког моста на реци Тамиш.

Члан 4.
План садржи нарочито:
- границу плана и обухват грађевинског 

подручја,
- поделу простора на посебне целине и 

зоне,
- намену земљишта,
- регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози,

- нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план),

- трасе, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру,

- правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама,

- економску анализу и процену улагања из 
јавног сектора,

- локације за које је предвиђена израда 
урбанистичког пројекта

- графички део.
Израда Плана, као и Извештаја о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину, 
поверава се Јавном предузећу «Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева» Панчево.

Средства за израду Плана обезбедиће се из 
буџета града Панчева за 2010. годину.

Члан 6.
Рок за израду Нацрта Плана је 120 дана од 

дана доношења ове одлуке.
По објављивању ове одлуке приступиће се 

изради Концепта Плана у складу са чланом 48. 
Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник 
РС» бр. 72/09 и 81/09 -исправка) (у даљем тексту: 
Закон).

Пре излагања на јавни увид Нацрт Плана 
подлеже стручној контроли у складу са чланом 
49. Закона.

Члан 7.
Излагање Нацрта Плана на јавни увид врши 

се после извршене стручне контроле. Јавни увид 
се оглашава у дневном и локалном листу и траје 
30 дана од дана оглашавања.

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у 
просторијама Градске управе града Панчева 
у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај, 6. 

спрат, канцеларија 605, Трг Краља Петра I, бр.2-4, 
Панчево.

О извршеном јавном увиду Плана Комисија 
за планове сачињава извештај у складу са чланом 
50. Закона.

У случају да након јавног увида Нацрта 
Плана, Комисија за планове утврди да усвојене 
примедбе суштински мењају плански документ, 
доноси одлуку којом се носиоцу израде налаже да 
изради нови нацрт или концепт плана, у року који 
не може бити дужи од 60 дана од дана доношења 
одлуке.

Члан 8.
Предлог Плана са Извештајем Комисије 

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

Члан 9.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Панчева, донеће одлуку о изради 
стратешке процене утицаја плана на животну 
средину.

Одлука се доноси на основу мишљења 
Секретаријата за заштиту животне средине и 
заинтересованих органа и организација, у складу 
са Законом о сгратешкој процени утицаја на 
животну средину («Сл.гласник РС» бр. 135/04).

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објаљивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
 СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К

Тигран Киш, с.р. 

388.

Скупштина града Панчева, на основу чланова 
27, 28. и 46. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» бр. 72/09 и 81/09 - 
исправка), Генералног плана Панчева («Сл. лист 
општине Панчево» бр. 14/08 и 16/08-исправка), 
чланова 46. и 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), уз прибављено 
Мишљење Комисије за планове бр. \/-сл./2009 од 
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15.12.2009.године, на седнициодржаној дана 29. 
децембра 2009.године, донела је

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне регулације подручја 

«МАЛИ РИТ» у Панчеву

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

подручја «МАЛИ РИТ» у Панчеву (у даљем 
тексту: План).

Члан 2.
Циљ доношења Плана је, да се кроз разраду 

подручја «МАЛИ РИТ» у Панчеву, изврши 
дефинисање саобраћајне матрице унутар обухвата 
плана и простора за градњу, опремање подручја 
свом потребном инфрасгруктуром, стварање 
услова за развијање пратећих садржаја основне 
намене и сл.

Члан 3.
Подручје у обухвату Плана налази се у 

југозападном делу града уз реку Тамиш. Границе 
обухвата плана су: са северне стране улица 
Георги Димитрова, са северо-источне стране 
улица Жарка Зрењанина,са југо-источне стране 
делом магистралног пута М-1-9 од преводнице на 
Тамишу до улице Жарка Зрењанина а са западне 
стране реком Тамиш. Граница обухвата Плана 
прати границу регулационих линија наведених 
саобраћајница које оивичавају предметни простор 
и лева обала реке Тамиш.

Члан 4.
План садржи нарочито:
- границу плана и обухват грађевинског 

подручја,
- поделу простора на посебне целине и 

зоне,
- намену земљишта,
- регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози,

- нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план),

- трасе, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру,

- правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама,

- економску анализу и процену улагања из 
јавног сектора,

- локације за које је предвиђена израда 
урбанистичког пројекта

- графички део.

Члан 5.
Носилац израде Плана, као и евентуалног 

Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на 
животну средину, је Јавно предузеће «Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева» Панчево.

Средства за израду Плана обезбедиће се из 
буџета града Панчева за 2010. годину.

Члан 6.
Рок за израду Нацрта Плана је 90 дана од дана 

доношења ове одлуке.
По објављивању ове одлуке приступиће се 

изради Концепта Плана у складу са чланом 48. 
Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник 
РС» бр. 72/09 и 81/09 -исправка) (у даљем тексту: 
Закон).

Пре излагања на јавни увид Нацрт Плана 
подлеже стручној контроли у складу са чланом 
49. Закона.

Члан 7.
Излагање Нацрта Плана на јавни увид врши 

се после извршене стручне контроле. Јавни увид 
се оглашава у дневном и локалном листу и траје 
30 дана од дана оглашавања.

План се излаже на јавни увид у просторијама 
Градске управе града Панчева у Секретаријату 
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне 
послове и саобраћај, 6. спрат, канцеларија 605, 
Трг Краља Петра I, бр.2-4, Панчево.

О извршеном јавном увиду Плана Комисија 
за планове сачињава извештај у складу са чланом 
50. Закона.

У случају да након јавног увида Нацрта 
Плана, Комисија за планове утврди да усвојене 
примедбе суштински мењају плански документ, 
доноси одлуку којом се носиоцу израде налаже да 
изради нови нацрт или концепт плана, у року који 
не може бити дужи од 60 дана од дана доношења 
одлуке.

Члан 8.
Предлог Плана са Извештајем Комисије 

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

Члан 9.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Панчева, донеће одлуку о изради или 
неприступању изради стратешке процене утицаја 
плана на животну средину. Одлука се доноси 
на основу мишљења Секретаријата за заштиту 
животне средине и заинтересованих органа и 
организација, у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину(«Сл.гласник 
РС» бр. 135/04).
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Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објаљивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

                                         П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

389.

Скупштина града Панчева, на основу чланова 
27, 28. и 46. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» 72/09 и 81/09 - исправка), 
чланова 46. и 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), уз прибављено 
Мишљење Комисије за планове бр.\/-сп./2009. од 
15.децембра 2009.године, на седници одржаној 
дана 29. децембра 2009.године, донела је

О Д Л У К У
о изради Плана детаљне регулације за 

део аутопутске и железничке обилазнице 
око Београда (аутопутска деоница Бубањ 

поток-Винча-Панчево, железничка деоница 
Бели поток-Винча Панчево), са друмско-

железничким мостом преко дунава на 
подручју територије града Панчева

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

за део аутопутске и железничке обилазнице око 
Београда (аутопутска деоница Бубањ Поток-
Винча-Панчево, железничка деоница Бели 
Поток-Винча-Панчево), са друмско-железничким 
мостом преко Дунава на подручју територије 
града Панчева (у даљем тексту: План).

Члан 2.
Израдом Плана ствара се плански основ за 

изградњу друмске и железничке обилазнице на 
подручју града Панчева.

Циљ изградње обилазног пута и транзитне 
обилазне пруге је побољшање саобраћајног 
капацитета и нивоа услуга. То подразумева правце 
од севера и североистока ка југу, југозападу и 
истоку Србије, који повезују путеве са коридором 
X, а преко њега земље североисточног и источног 
дела Европе са путном мрежом југозападног 
Балкана. Изградњом друмске и железничке 

обилазнице доћи ће до измештања транзитног 
друмског саобраћаја и теретног железничког 
саобраћаја изван ужег градског подручја 
Панчева.

Планирана друмска обилазница, обилазећи 
Панчево, повезује све излазно-улазне путне 
правце из града према Ковину, Вршцу, Зрењанину 
и Београду, што ће довести до растерећења градске 
путне мреже и побољшања животне средине.

Теретна обилазна пруга Бели Поток-
Винча-Панчево омогући ће, да се у складу са 
концептом Београдско железничког чвора, и 
развој Панчевачког чвора заснива на подели 
пруга по намени за путнички и теретни саобраћај, 
као и да се ова два чвора повежу у јединствену 
функционалну целину.

Члан 3.
Границом Плана је обухваћан део подручја 

дефинисан Просторним планом општине-града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 19/09) и 
Генералним планом Панчева (“Сл. лист општине 
Панчево’’ бр. 14/08 и 16/08-исправка). Површина 
обухваћена границом је око 345 ха

План ће садржати нарочито: границу 
плана и обухват грађевинског подручја, поделу 
простора на посебне целине и зоне, намену 
земљишта, регулационе линије саобраћајница, 
железнице, тунела, мостова и осталих јавних 
површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози, нивелационе 
коте саобраћајница, железнице, тунела, мостова 
и осталих јавних површина (нивелациони план), 
трасе коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 
правила уређења и правила грађења по целинама 
и зонама, економску анализу и процену улагања 
из јавног сектора и графички део.

Члан 5.
За потребе израде Плана приступа се изради 

Стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

Члан 6.
Израда Плана и Извештаја о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину 
поверава се Саобраћајном институту «ЦИП» 
Д.О.О., на основу Уговора заведеног код 
наручиоца: Министарства за инфраструктуру 
Републике Србије под бројем 401-00-530/07-01 од 
01. 04. 2008.године а код извршиоца: Саобраћајни 
институт «ЦИП» Д.О.О. под бр. 476-2/08 од 26. 
03. 2008. године.

Члан 7.
Рок за израду Нацрта Плана је шест (6) месеци 

од ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 8.
Средстава за израду Плана и Извештаја 

Стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину обезбедиће Министарство за 
инфраструктуру, Београд, Немањина бр. 22-26.

Члан 9.
По објављивању ове одлуке приступиће се 

изради концепта плана у складу са чланом 48. 
Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник 
РС» бр. 72/09 и 81/09 -исправка) (у даљем тексту: 
Закон).

Пре излагања на јавни увид Нацрт Плана 
подлеже стручној контроли у складу са чланом 
49. Закона.

Члан 10.
Излагање Нацрта Плана на јавни увид врши 

се после извршене стручне контроле. Јавни увид 
се оглашава у дневном и локалном листу и траје 
30 дана од дана оглашавања.

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у 
просторијама Градске управе града Панчева 
у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај, 6. 
спрат, канцеларија 605, Трг Краља Петра I, бр.2-4, 
Панчево.

О извршеном јавном увиду Плана Комисија 
за планове сачињава извештај у складу са чланом 
50. Закона.

У спучају да након јавног увида Нацрта 
Плана, Комисија за планове утврди да усвојене 
примедбе суштински мењају плански документ, 
доноси одлуку којом се носиоцу израде налаже да 
изради нови нацрт или концепт плана, у року који 
не може бити дужи од 60 дана од дана доношења 
одлуке.

Члан 11.
Предлог Плана са Извештајем Комисије 

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

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објаљивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА    
БРОЈ: II-04-06-27/2009 
Панчево, 29. децембар 2009. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

390.

Скупштина града Панчева, на основу чланова 
27, 28. и 46. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» бр. 72/09 и 81/09 - 
исправка), Генералног плана Панчева («Сл. лист 
општине Панчево» бр. 14/08 и 16/08-исправка), 
чланова 46. и 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), уз прибављено 
Мишљење Комисије за планове бр.V-сл./2009. од 
15,децембра 2009.године, на седници одржаној 
дана 29. децембра 2009.године, донела је

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне регулацизе «Градски 

стадион» у Панчеву

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

«ГРАДСКИ СТАДИОН» у Панчеву (у даљем 
тексту: План).

Члан 2.
Циљ доношења Плана је да се кроз разраду 

подручја «Градски стадион» у Панчеву, који је 
Генералним планом Панчева (“Сл. лист општине 
Панчево”, бр. 14/08 и 16/08-исправка) предвиђен 
за даљу разраду, изврши дефинисање саобраћајне 
матрице унутар подручја и простора за евентуално 
нову градњу, планира опремање подручја свом 
потребном инфраструктуром, омогући стварање 
услова за развијање пратећих садржаја и сл.

Члан 3.
Подручје у обухвату Плана налази се у 

средњој просторној зони оивичено улицама 
Милоша Обреновића, Стеријина, Лава Толстоја, 
Ослобођења и Милоша Требињца.

Северна граница обухвата Плана је улица 
Лава Толстоја на делу од просрора кружног тока 
на раскрсници улица Ослобођења и Лава Толстоја 
до раскрснице ул. Лава Толстоја и Стеријине 
улице.

Источна граница обухвата Плана је улица 
Стеријина целом својом дужином.

Јужну границу чини улица Милоша 
Обреновића на делу између Стеријине улице и 
улице Милоша Требињца.

Западна граница је улица Милоша Требињца 
на делу од старе зграде болнице до ул. Војводе 
радомира Путника и даље се наставља делом 
улице Ослобођења до кружног тока.

Члан 4.
План садржи нарочито:
- границу плана и обухват грађевинског 

подручја,
- поделу простора на посебне целине и 

зоне,
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- намену земљишта,
регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање 
на геодетској подлози,

- нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план),

- трасе, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру,

- правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама,

- економску анализу и процену улагања из 
јавног сектора,

- локације за које је предвиђена израда 
урбанистичког пројекта

- графички део.

Члан 5.
Израда Плана, као и евентуалног Извештаја 

о стратешкој процени утицаја плана на животну 
средину, поверава се Јавном предузећу «Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева» Панчево.

Средства за израду Плана обезбедиће се из 
буџета града Панчева за 2010, годину.

Члан 6.
Рок за израду Нацрта Плана је 90 дана од дана 

доношења ове одлуке.
По објављивању ове одлуке приступиће се 

изради Концепта Плана у складу са чланом 48. 
Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник 
РС» бр. 72/09 и 81/09 -исправка) (у даљем тексту: 
Закон).

Пре излагања на јавни увид Нацрт Плана 
подлеже стручној контроли у складу са чланом 
49. Закона.

Члан 7.
Излагање Нацрта Плана на јавни увид врши 

се после извршене сгручне контроле. Јавни увид 
се оглашава у дневном и локалном листу и траје 
30 дана од дана оглашавања.

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у 
просторијама Градске управе града Панчева 
у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај, 6. 
спрат, канцеларија 605, Трг Краља Петра I, бр.2-4, 
Панчево.

О извршеном јавном увиду Плана Комисија 
за планове сачињава извештај у складу са чланом 
50. Закона.

У случају да након јавног увида Нацрта 
Плана Комисија за планове утврди да усвојене 
примедбе суштински мењају плански документ, 
доноси одлуку којом се носиоцу израде налаже да 
изради нови нацрт или концепт плана, у року који 
не може бити дужи од 60 дана од дана доношења 
одлуке.

Члан 8.
Предлог Плана са Извештајем Комисије 

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

Члан 9.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Панчева, донеће одлуку о изради или 
неприступању изради стратешке процене утицаја 
плана на животну средину. Одлука се доноси 
на основу мишљења Секретаријата за заштиту 
животне средине и заинтересованих органа и 
организација, у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину(«Сл.гласник 
РС» бр. 135/04).

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објаљивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА  
БРОЈ: Ц-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

 391.

Скупштина града Панчева, на основу чланова 
27, 28. и 46. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» бр. 72/09 и 81/09 - 
исправка), Генералног плана Панчева («Сл. лист 
општине Панчево» бр. 14/08 и 16/08-исправка), 
чланова 46. и 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), уз прибављено 
Мишљење Комисије за планове бр. \/-сл./2009 од 
15.децембра 2009.године, на седници одржаној 
дана 29. децембра 2009.године, донела је

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне регулације насеља 

«Tесла» Панчево

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације  

насеља «ТЕСЛА» Панчево (у даљем тексту: 
План).
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Члан 2.
Циљ израде Плана је заокруживање 

саобраћајне матрице насеља, опремање насеља 
свом потребном инфраструктуром, дефинисање 
грађевинског фонда тј. простора за евентуално 
нову градњу, стварање услова за развијање 
пратећих садржаја становања, формирање 
површине за дечију установу и сл.

Члан 3.
Подручје обухвата Плана прати границу 

регулациних линија дела улица Лава Толстоја, 
Милке Марковић, Стевана Шупљикца, Милоша 
Обреновића и Стријина улица.

Граница Плана са северне стране иде делом 
улице Лава Толстоја до улице Милке Марковић, 
са северозапада улица Милке Марковић, са 
североисточне и источне стране улица Стевана 
Шупљикца, са јужне стране улица Милоша 
Обреновића и са западне стране улицом 
Стеријином.

Члан 4.
План садржи нарочито:
- границу плана и обухват грађевинског 

подручја,
- поделу простора на посебне целине и 

зоне,
- намену земљишта,
- регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози, нивелационе 
коте улица и јавних површина (нивелациони 
план),

- трасе, коридоре и капацитете за сао-
браћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру,

- правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама,

 - економску анализу и процену улагања из 
јавног сектора,

- локације за које је предвиђена израда 
урбанистичког пројекта

- графички део.

Члан 5.
Израда Плана поверава се Јавном предузећу 

«Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево.

Средства за израду Плана обезбедиће се из 
буџета града Панчева за 2010. годину.

Члан 6.
Рок за израду Нацрта Плана је 90 дана од дана 

доношења ове одлуке.
По објављивању ове одлуке приступиће се 

изради Концепта Плана у складу са чланом 48. 
Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник 
РС» бр. 72/09 и 81/09 -исправка) (у даљем тексту: 

Закон).
Пре излагања на јавни увид Нацрт Плана 

подлеже стручној контроли у складу са чланом 
49. Закона.

Члан 7.
Излагање Нацрта Плана на јавни увид врши 

се после извршене стручне контроле. Јавни увид 
се оглашава у дневном и локалном листу и траје 
30 дана од дана оглашавања.

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у 
просторијама Градске управе града Панчева 
у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај, 6. 
спрат, канцеларија 605, Трг Краља Петра I, бр.2-4, 
Панчево.

О извршеном јавном увиду Плана Комисија 
за планове сачињава извештај у складу са чланом 
50. Закона.

У случају да након јавног увида Нацрта 
Плана, Комисија за планове утврди да усвојене 
примедбе суштински мењају плански документ, 
доноси одлуку којом се носиоцу израде налаже да 
изради нови нацрт или концепт плана, у року који 
не може бити дужи од 60 дана од дана доношења 
одлуке.

Члан 8.
Предлог Плана са Извештајем Комисије 

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

Члан 9.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај 
Градске управе града Панчева, је донео Одлуку о 
неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације 
насеља «ТЕСЛА» Панчево («Сп. лист града 
Панчева» бр. 6/08).

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о изради Плана детаљне 
регулације насеља «ТЕСЛА» Панчево («Сл. лист 
града Панчева» бр. 6/08).

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

објаљивања у “Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

 
 П Р Е Д С Е Д Н И К

Тигран Киш, с.р. 
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Скупштина града Панчева, на основу чланова 

27, 28. и 46. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» бр. 72/09 и 81/09 - 
исправка), Генералног плана Панчева («Сл. лист 
општине Панчево» бр. 14/08 и 16/08-исправка), 
чланова 46. и 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), уз прибављено 
Мишљење Комисије за планове бр.\/-сл./2009 од 
15.децембра 2009.године, на седници одржаној 
дана 29.12.   2009.године, донела је

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне регулације за

подручје «Стара Утва« у Панчеву

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

за подручје «СТАРА УТВА« у Панчеву (у даљем 
тексту: План).

Члан 2.
Циљ израде Плана је заокруживање 

саобраћајне матрице подручја, опремање свом 
потребном инфраструктуром, дефинисање 
грађевинског фонда тј. простора за евентуално 
нову градњу, стварање услова за развијање нових 
садржаја и сл.

Члан 3.
Подручје обухвата Плана прати северозападну 

границу комплекса «Стара Утва« до улице 
Радивоја Кораћа, део регулације улице Радивоја 
Кораћа од североисточне границе комплекса 
«Стара Утва« до раскрснице са улицом 7. јула, 
затим регулацију улице 7. јула од улице Радивоја 
Кораћа до улице Ж. Зрењанина и део регулације 
улице Жарка Зрењанина од улице 7. јула до улаза 
у комплекс «Стаклара«.

Члан 4.
План садржи нарочито:
- границу плана и обухват грађевинског 

подручја,
- поделу простора на посебне целине и 

зоне,
- намену земљишта,
- регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози,

- нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план),

- трасе, коридоре и капацитете за 

саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру,

- правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама,

- економску анализу и процену улагања из 
јавног сектора,

- локације за које је предвиђена израда 
урбанистичког пројекта

- графички део.

Члан 5.
Израда Плана, као и Извештаја о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину, 
поверава се Јавном предузећу «Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева» Панчево,

Средства за израду Плана обезбедиће се из 
буџета града Панчева за 2010. годину.

Члан 6.
Рок за израду Нацрта Плана је 120 дана од 

дана доношења ове одлуке.
По објављивању ове одлуке приступиће се 

изради Концепта Плана у складу са чланом 48. 
Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник 
РС» бр. 72/09 и 81/09 -исправка) (у даљем тексту: 
Закон).

Пре излагања на јавни увид Нацрт Плана 
подлеже стручној контроли у складу са чланом 
49. Закона.

Члан 7.
Излагање Нацрта Плана на јавни увид врши 

се после извршене стручне контроле. Јавни увид 
се оглашава у дневном и локалном листу и траје 
30 дана од дана оглашавања.

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у 
просторијама Градске управе града Панчева 
у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај, 6. 
спрат, канцеларија 605, Трг Краља Петра I, бр.2-4, 
Панчево.

О извршеном јавном увиду Плана Комисија 
за планове сачињава извештај у складу са чланом 
50. Закона.

У случају да након јавног увида Нацрта 
Плана Комисија за планове утврди да усвојене 
примедбе суштински мењају плански документ, 
доноси одлуку којом се носиоцу израде налаже да 
изради нови нацрт или концепт плана, у року који 
не може бити дужи од 60 дана од дана доношења 
одлуке.

Члан 8.
Предлог Плана са Извештајем Комисије 

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

Члан 9.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Панчева, донеће одлуку о изради 
стратешке процене утицаја плана на животну 
средину.

Одлука се доноси на основу мишљења 
Секретаријата за заштиту животне средине и 
заинтересованих органа и организација, у складу 
са Законом о стратешкој процени утицаја на 
животну средину («Сл.гласник РС» бр. 135/04).

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објаљивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
 ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

 

393.

Скупштина града Панчева, на основу чланова 
27, 28. и 46. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» бр. 72/09 и 81/09 - 
исправка), Генералног плана Панчева («Сл. лист 
општине Панчево» бр. 14/08 и 16/08-исправка), 
чланова 32. и 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), уз прибављено 
Мишљење Комисије за планове бр.V-сл./2009 од 
24.децембра 2009.године, на седници одржаној 
дана 29. децембра 2009.године, донела је

О Д Л У К У 
о  изради Плана детаљне регулације за улицу 

Радивоја Кораћа у Панчеву

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

за улицу Радивоја Кораћа у Панчеву (у даљем 
тексту: План).

Члан 2.

Циљ израде Плана је стварање планског основа 
за реконструкцију раскрснице улица Првомајске и 
Радивоја Кораћа и решавање имовинско-правних 
односа у обухвату Плана.

Члан 3.
Улица Радивоја Кораћа налази се у источном 

делу града Панчева, југо-западно у односу 
на насеље «Стрелиште» и северо-источно од 
фабрика «Утве» и «Стакларе» и спаја улице 7.јула, 
Првомајску и индустријску пругу.

Границом Плана обухвата се појас у ширини 
од 10 метара од регулационих линија са обе 
стране.

Са северо-западне стране улице Радивоја 
Кораћа обухвата се део улица:Првомајске, Милоша 
требињца, Цара Душана као и део индустријске 
пруге у дужини од 50 метара и ширини по 10 
метара лево и десно од регулационих линија.
Такође, у југоисточном делу улице Радивоја 
Кораћа обухвата се раскрсница са улицом Душана 
Петровића Шанета у дужини од 50 метара и по 10 
метара у ширини од регулационих линија са обе 
стране.

Дужина обухвата Плана износи око 1100 
метара.

Члан 4.
План садржи нарочито:
- границу плана и обухват грађевинског 

подручја,
- поделу простора на посебне целине и 

зоне,
- намену земљишта,
- регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози,

 - нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план),

- трасе, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру,

- правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама,

- економску анализу и процену улагања из 
јавног сектора,

- локације за које је предвиђена израда 
урбанистичког пројекта

- графички део.

Члан 5.
Израда Плана, као и евентуалног Извештаја 

о стратешкој процени утицаја Плана на животну 
средину, поверава се Јавном предузећу «Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева» Панчево.
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Средства за израду Плана обезбедиће се из 
буџета града Панчева за 2010. годину.

Члан 6.
Рок за израду Нацрта Плана је 90 дана од дана 

доношења ове одлуке.
По објављивању ове одлуке приступиће се 

изради Концепта Плана у складу са чланом 48. 
Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник 
РС» бр. 72/09 и 81/09 -исправка) (у даљем тексту: 
Закон).

Пре излагања на јавни увид Нацрт Плана 
подлеже стручној контроли у складу са чланом 
49. Закона.

Члан 7.
Излагање Нацрта Плана на јавни увид врши 

се после извршене стручне контроле. Јавни увид 
се оглашава у дневном и локалном листу и траје 
30 дана од дана оглашавања.

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у 
просторијама Градске управе града Панчева 
у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај, 6. 
спрат, канцеларија 605, Трг Краља Петра I, бр.2-4, 
Панчево.

О извршеном јавном увиду Плана Комисија 
за планове сачињава извештај у складу са чланом 
50. Закона.

У случају да након јавног увида Нацрта 
Плана Комисија за планове утврди да усвојене 
примедбе суштински мењају плански документ, 
доноси одлуку којом се носиоцу израде налаже да 
изради нови нацрт или концепт плана, у року који 
не може бити дужи од 60 дана од дана доношења 
одлуке.

Члан 8.
Предлог Плана са Извештајем Комисије 

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

Члан 9.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Панчева, донеће одлуку о изради или 
неприступању изради стратешке процене утицаја 
плана на животну средину. Одлука се доноси 
на основу мишљења Секретаријата за заштиту 
животне средине и заинтересованих органа и 
организација, у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину(«Сл.гласник 
РС» бр. 135/04).

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објаљивања у “Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
 БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

                                         П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

       

       394.       

Скупштина града Панчева, на основу чланова 
27, 28. и 46. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» бр. 72/09 и 81/09 - 
исправка), Просторног плана општине - града 
Панчева («Сп. лист града Панчева» бр. 19/09), 
чланова 32. и 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), уз прибављено 
Мишљење Комисије за планове бр.\/-сл./2009 од 
24.децембра 2009.године, на седници одржаној 
дана 29. децембра 2009.године, донела је

О Д Л У К У
о изради Плана детаљне регулације 

инфраструктурног комплекса за 
ветрогенераторско поље «Бела Анта» у 

Долову

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне 

регулације инфраструктурног комплекса за 
ветрогенераторско поље «Бела Анта» у Долову (у 
даљем тексту:План ).

Члан 2.
Циљ доношења Плана је стварање планског 

основа за изградњу ветрогенераторског поља 
«Бела Анта» у Долову, у складу са Просторним 
планом општине - града Панчева («Службени 
лист града Панчева» бр. 19/09), односно стварање 
услова за прибављање земљишта за површине 
јавне намене за потребну саобраћајну и техничку 
инфраструктуру и електроенергетске објекте, 
као и утврђивање режима и услова коришћења 
земљишта у обухвату Плана.

Члан 3.
Граница планског подручја је дефинисана 

тачкама А,Б,Ц,Д,Е,Ф,Г,Х,И,Ј,К.
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Тачка А дефинисана је 
координатама: у=7 481 751,74    х=4 974 058,34

Тачка Б дефинисана је 
координатама: у=7 483 088,50    х=4 975 082,00

Тачка Ц дефинисана је 
координатама: у=7 482 594,97    х=4 975 752,10

Тачка Д дефинисана је 
координатама: у=7 482 979,21    х=4 976 088,21

Тачка Е дефинисана је 
координатама: у=7 483 523,67    х=4 975 395,41

Тачка Ф дефинисана је 
координатама: у=7 485 210,00    х=4 976 764,50

Тачка Г дефинисана је 
координатама: у=7 486 462,00    х=4 976 189,24

Тачка X дефинисана је 
координатама: у=7 487 549,51    х=4 975 066,23

Тачка И дефинисана је 
координатама: у=7 488 673,20    х=4 972 083,03

Тачка Ј дефинисана је 
координатама: у=7 486 818,50    х=4 970 567,00

Тачка К дефинисана је 
координатама: у=7 483 665,87    х=4 971 727,76

Површина простора обухваћеног Планом 
износи око 2570 hа.

Члан 4.
 План садржи нарочито: 
- границу плана и обухват грађевинског 

подручја, 
- поделу простора на посебне целине и зоне, 
- намену земљишта,
- регулационе линије улица и јавних површина 

елементима за обележавање на геодетској 
подлози,и грађевинске линије са

 - нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план),

- трасе, коридоре и капацитете за сао-
браћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфрасгруктуру,

- правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама,

- економску анализу и процену улагања из 
јавног сектора,

- локације за које је предвиђена израда 
урбанистичког пројекта

- графички део.

Члан 5.
Израда Плана, као и евентуалног Извештаја 

о стратешкој процени утицаја Плана на животну 
средину, поверава се Јавном предузећу «Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева» Панчево, које ће 

обезбедити средства за израду Плана по основу 
уговора са «Wellbury» д.о.о. Београд, Дечанска 
12/7.

Члан 6.
Рок за израду Нацрта Плана је 90 дана од дана 

доношења ове одлуке.
По објављивању ове одлуке приступиће се 

изради Концепта Плана у складу са чланом 48. 
Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник 
РС» бр. 72/09 и 81/09 -исправка) (у даљем тексту: 
Закон).

Пре излагања на јавни увид Нацрт Плана 
подлеже стручној контроли у складу са чланом 
49. Закона.

Члан 7.
Излагање Нацрта Плана на јавни увид врши 

се после извршене стручне контроле. Јавни увид 
се оглашава у дневном и локалном листу и траје 
30 дана од дана оглашавања.

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у 
просторијама Градске управе града Панчева 
у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај, 6. 
спрат, канцеларија 605, Трг Краља Петра I, бр.2-4, 
Панчево.

О извршеном јавном увиду Плана Комисија 
за планове сачињава извештај у складу са чланом 
50. Закона.

У случају да након јавног увида Нацрта 
Плана Комисија за планове утврди да усвојене 
примедбе суштински мењају плански документ, 
доноси одлуку којом се носиоцу израде налаже да 
изради нови нацрт или концепт плана, у року који 
не може бити дужи од 60 дана од дана доношења 
одлуке.

Члан 8.
Предлог Плана са Извештајем Комисије 

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

Члан 9.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Панчева, донеће одлуку о изради или 
неприступању изради стратешке процене утицаја 
плана на животну средину. Одлука се доноси 
на основу мишљења Секретаријата за заштиту 
животне средине и заинтересованих органа и 
организација, у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину(«Сл.гласник 
РС» бр. 135/04).
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Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објаљивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
 СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ : II-04-06-27/2009
Панчево,29. децембар 2009. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

395.

Скупштина града Панчева, на основу чланова 
27, 28. и 46. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» бр. 72/09 и 81/09 - 
исправка), Просторног плана општине - града 
Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 19/09), 
чланова 32. и 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), уз прибављено 
Мишљење Комисије за планове бр.\/-сл./2009 од 
24.децембра 2009.године, на седници одржаној 
дана 29. децембар 2009.године. донела је

О Д Л У К У
о изради Плана детаљне регулације 

инфраструктурног комплекса за 
ветрогенераторско поље «Чибук 2» у Долову

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне 

регулације инфраструктурног комплекса за 
ветрогенераторско поље «Чибук 2» у Долову (у 
даљем тексту:План).

Члан 2.
Циљ доношења Плана је стварање планског 

основа за изградњу ветрогенераторског поља 
«Чибук 2» у Долову, у складу са Просторним 
планом општине - града Панчева («Службени 
лист града Панчева» бр. 19/09), односно стварање 
услова за прибављање земљишта за површине 
јавне намене за потребну саобраћајну и техничку 
инфраструктуру и електроенергетске објекте, 
као и утврђивање режима и услова коришћења 
земљишта у обухвату Плана.

Члан 3.
Граница планског подручја је дефинисана 

граничним тачкама 1,2,3,4 и 5. Гранична тачка 
1 налази се на граници пољских путева и то 

испод потеза Бостаниште и Бандин пут. Тачка 
број 2 налази се на граници између катастарских 
општина Долово и Мраморак ( најсевернија 
тачка у к.о. Долово). Тачка број 3 налази се на 
преломној тачки јужног дела између катастарских 
општина к.о. Долово и к.о. Мраморак и тангира 
пут Долово-железничка станица у к.о. Мраморак. 
Тачка број 4 налази се на граници изнад пута 
Долово-железничка станица у к.о. Мраморак и 
продужетка Бандиног пута. Тачка број 5 налази се 
на јужном делу тангенте Бандиног пута и потеза 
Парлози.

Површина простора обухваћеног Планом 
износи око 2315 hа.

Члан 4.
План садржи нарочито:
- границу плана и обухват грађевинског 

подручја,
- поделу простора на посебне целине и 

зоне,
- намену земљишта,
 - регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози,

- нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план),

- трасе, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру,

- правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама,

- економску анализу и процену улагања из 
јавног сектора,

- локације за које је предвиђена израда 
урбанистичког пројекта

- графички део.

Члан 5.
Израда Плана, као и евентуалног Извештаја 

о стратешкој процени утицаја Плана на животну 
средину, поверава се Јавном предузећу «Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева» Панчево, које ће 
обезбедити средства за израду Плана по основу 
уговора са «ВетроЕелектране Балкана» д.о.о., 
Светозара Милетића 32, Земун.

Члан 6.
Рок за израду Нацрта Плана је 90 дана од дана 

доношења ове одлуке.
По објављивању ове одлуке приступиће се 

изради Концепта Плана у складу са чланом 48. 
Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник 
РС» бр. 72/09 и 81/09 - исправка) (у даљем тексту: 
Закон).

Пре излагања на јавни увид Нацрт Плана 
подлеже стручној контроли у складу са чланом 
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49. Закона.
Члан 7.

Излагање Нацрта Плана на јавни увид врши 
се после извршене сгручне контроле.

Јавни увид се оглашава у дневном и локалном 
листу и траје 30 дана од дана оглашавања.

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у 
просторијама Градске управе града Панчева 
у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај, б. 
спрат, канцеларија 605, Трг Краља Петра I, бр.2-4, 
Панчево.

О извршеном јавном увиду Плана Комисија 
за планове сачињава извештај у складу са чланом 
50. Закона.

У случају да након јавног увида Нацрта 
Плана Комисија за планове утврди да усвојене 
примедбе суштински мењају плански документ, 
доноси одлуку којом се носиоцу израде налаже да 
изради нови нацрт или концепт плана, у року који 
не може бити дужи од 60 дана од дана доношења 
одлуке.

Члан 8.
Предлог Плана са Извештајем Комисије 

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

 
Члан 9.

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Панчева, донеће одлуку о изради или 
неприступању изради стратешке процене утицаја 
плана на животну средину. Одлука се доноси 
на основу мишљења Секретаријата за заштиту 
животне средине и заинтересованих органа и 
организација, у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину(«Сл.гласник 
РС» бр. 135/04).

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог   дана од дана 

објаљивања у “Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ : II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године 

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

396.

На основу члана 8. Закона о матичним 
књигама („Службени гласник Републике 
Србије” бр. 20/2009), чл. 32. тачка 6. и 66. 
Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007) и чл. 
39. тачка 6. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, по прибављеном 
мишљењу Министарства за државну управу и 
локалну самоуправу Републике Србије број: 20-
00-112/2009-04 од 7. децембра 2009 године, на 
седници одржаној 29. децембра 2009. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о матичним подручјима на територији града 

Панчева

1.
Овом одлуком одређују се матична подручја 

за вођење матичних књига и њихова седишта на 
територији града Панчева.

2.
Матична подручја одређују се према 

насељеним местима.

3.
На територији града Панчева има 10 матичних 

подручја, и то:
(1)Матично подручје Банатски Брестовац, за 

насељено место Банатски Брестовац, са седиштем 
у Банатском Брестовцу;

(2) Матично подручjе Банатско Ново Село, за 
насељено место Банатско Ново Село, са седиштем 
у Банатском Новом Селу;

(3) Матично подручје Долово, за насељено 
место Долово, са седиштем у Долову;

(4) Матично подручје Глогоњ, за насељено 
место Глогоњ, са седиштем у Глогоњу;

(5) Матично подручје Иваново, за насељено 
место Иваново, са седиштем у Иванову;

(6) Матично подручје Јабука, за насељено 
место Јабука, са седиштем у Јабуци;

(7) Матично подручје Качарево, за насељено 
место Качарево, са седиштем у Качареву;

(8) Матично подручје Омољица, за насељено 
место Омољица, са седиштем у Омољици;

(9) Матично подручје Панчево, за насељено 
место Панчево, са седиштем у Панчеву; и

(10) Матично подручје Старчево, за насељено 
место Старчево, са седиштем у Старчеву.

4.

Матичне књиге воде се и чувају за матична 
подручја из члана 3. ове одлуке у складу са Законом 
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о матичним књигама и другим прописима.
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-04-06-27/2009
ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

397.
 
На основу Закона о платама у државним 

органима и јавним службама (”Службени гласник 
Републике Србије” броj 34/2001), Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених 
у државним органима - пречишћен текст („Сл. 
гласник Републике Србије” број 44/08), Уредбе 
о накнади трошкова и отпремнини државних 
службеника и намештеника -пречишћен текст 
(“Службени гласник Републике Србије” бр.98/07), 
члана 45. Анекса Посебног колективног уговора 
за државне органе (“Службени гласник Републике 
Србије” бр. 11/09) и члана 39. и 99. став I Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
број 8/2008 и 4/2009) Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној дана 29. децембра 2009.
године, донела је

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о платама, 

накнадама и другим примањима изабраних и 
постављених лица и запослених у органима 

града Пнчева и накнадама одборника 
Скупштине града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о платама, накнадама и другим 

примањима изабраних и постављених лица и 
запослених у органима града Панчева и накнадама 
одборника Скупштине града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” бр. 12/2008 и 12/2009) у 
члану 20. став 1. тачка 6. брише се.

Досадашње тачке 7. и 8. постају тачке 6. и 7.

Члан 2.
У члану 21. у ставу 1. бришу се зарез и 

речи:”осим у случају прсдвићеном тачком 6. става 
1. претходног члана, које се остварује у складу са 
посебном одлуком Скупштине града.”.

У ставу 5. речи: „тачкама 1. до 6.” замењују се 
речима „ тачкама I. до 5.’’.

Члан 3.
Иза члана 21. додаје се члан 21 а, који гласи:
„Запослена и постављена лица у органима 

града Панчева имају право на накнаду за рад у 
комисијама које образују извршни органи града 
Панчева.

Делокруг рада и висина накнаде за рад 
чланова комисија из претходног става овог члана 
утврћује се актом о образовању комисије.”

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о исплати помоћи запосленима у 
Градској управи града Панчева (“Службени лист 
града Панчева” бр. 12/2009)

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Панчева”, 
а примењује се почев од исплате за месец јануар 
2010. године.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

 

398.

 На основу члана 6. и 11. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник РС” бр. 
62/2006) и члана 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчево („Сл. Лист града Панчева” 8/2008 и 4/09 ), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29. децембра 2009. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о порезу на 

имовину

Члан 1.
У Одлуци о порезу на имовину (“Сл.лист 

општине Панчево” бр. 29/06, 19/07 ,”Сл.лист града 
Панчева” бр. 16/2009) члан 2. мења се и гласи:

Стопе пореза на нмовину износе:
1) На права на непокретности пореског 

обвезника који води пословне књнге - 0,4%
2) На права на непокретности - пољо-

привредно и шумско земљиште, пореског обве-
зника који не води пословне књиге - 0%

3) На права на непокретности пореског 
обвезннка који не води пословне књиге:
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На пореску основицу Плаћа се на име пореза
1. до 6.000.000,00 До 0,40%
2. од 6.000.000,00 до 
15.000.000,00

Порез из подтачке 1. 
+ до 0,80% на износ 
преко 6.000.000,00 
динара

3. од 15.000.000,00 до 
30.000.000,00

Порез из подтачке 2. 
+до 1,50% на износ 
преко 15.000.000,00 
динара

4. преко 
30.000.000,00 динара

Порез из подтачке 3. 
+ до 3% на износ преко 
30.000.000,00 динара

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева” .

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

399.

На основу члана 2. Правилника о мерилима 
за утврђивање цене услуга у дечјим установама 
(«Службени гласник РС» број 1/93 и 6/96) и 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
дана 29. децембра 2009. године, донела је

О Д Л У К У
о утврћивању цена услуга у установама које 

обављају делатност предшколског васпитања 
и образовања

Члан 1.
Скупштина града Панчева утврђује цене 

услуга у установама које обављају делатност 
предшколског васпитања и образовања на 
територији града Панчева, у складу са законом и 
другим прописима.

Члан 2.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о овлашћењу Градоначелника града 
Панчева за утврђивање цена услуга у установама 
које обављају делатност предшколског васпитања 
и образовања ( “Службени лист града Панчева”број 

22/09).

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

400.

На основу члана 9. став 4. Закона о 
финансијској подршци породици са децом 
(«Службени гласник РС» број 16/02 и 115/05) и 
члана 39. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 29. децембра 
2009.године, донела је

О Д Л У К У 
о изменама Одлуке о финансијској подршци 

породици са децом на територији града 
Панчева

Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци породици 

са децом на територији града Панчева (пречишћен 
текст) («Службени лист општине Панчево» број 
4/08 и «Службени лист града Панчева» број 7/09 
,10/09 и 22/09 ), у члану 21. став 2. алинеја 6. речи 
“ из природних и техничких наука “бришу се.

Члан 2.
У члану 22. став 3. речи “ градоначелника 

Града “замењују се речима ‘’Скупштине града 
Панчева”.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном листу града Панчева ».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-27/2009 
Панчево, 29. децембар 2009. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 
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       401.
 

На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса («Сл. гласник РС» бр. 25/2000, 
25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-
др.Закон), члана 23. Закона о комуналним 
делатностима («Службени гласник РС» бр. 16/97 
и 42/98), 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 29. децембра 2009.године, донела је

О Д Л У К У
о одрећивању надлежних органа града 
Панчева за давање сагласности на цене

Члан 1.
Овом одлуком одређују се органи града 

Панчева за давање сагласности на цене производа 
и услуга делатности од општег интереса из 
надлежности града.

Члан 2.
Градоначелник града Панчева, по претходно 

прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева, даје сагласност на цене производа и 
услуга до пројектованог раста цена предвиђеног 
Меморандумом о буџету и економској и фискалној 
политици, а у осталим случајевима Скупштина 
града Панчева.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи одлука о одређивању Градоначелника 
града Панчева за давање сагласности на цене 
(«Службени лист града Панчева» број 12/08).

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-27/2009 
Панчево, 29. децембар 2009. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

 

402.
 
На основу члана 87. Закона о заштити 

животне средине (“Сл.гласник РС” бр. 135/2004 
и 36/2009),чланова 6. и 7. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 62/06) 
и члана 39. и 99. став 1. Статута града (“Сл.лист 
града Панчева” бр. 8/2008 и 4/2009), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 29. децембра 

2009. године донела је

О Д Л У К У
о изменама Одлуке о посебној накнади за 
заштиту и унапређење животне средине

Члан 1.
У одлуци о посебној накнади за заштиту и 

унапређење животне средине („Сл. лист града 
Панчева” бр. 16/2008), у члану 3, став 1. тачка 2. 
мењају се износи накнаде тако да гласе:

 за носивост до закључно са 5 
тона, износ од 820,00 динара
за носивост преко 5 тона до 
закључно са 10 тона, износ од 1.639,00 динара
за носивост преко 10 тона до 
закључно са 15 тона, износ од 2.458,00 динара
за носивост преко 15 тона до 
закључно са 20 тона, износ од 3.278,00 динара
за носивост преко 20 тона, 
износ од 4.096,00 динара

У истом члану и ставу, тачка 3. мењају се 
износи накнаде тако да гласе:

за запремину резервоара до 
закључно са 19м3 , износ од 1.445,00 динара 
за запремину резервоара преко 
19м3 до закључно са 34м3, износ 
од 2.584,00 динара 
за запремину резервоара преко 
34м3 до закључно са 49м3, износ 
од 3.778,00 динара 
за запремину резервоара преко 
49м3 до закључно са 65м3, износ 
од 4.911,00 динара 
за запремину резервоара преко 
65м3 до закључно са 77м3, износ 
од 5.794,00 динара 
за запремину преко 77м3, износ 
од 7.531,00 динара

 
У истом члану и ставу, тачка 4. мењају се 

износи накнаде тако да гласе:

за носивост до закључно са 200 
тона, износ од 20.190,00 динара
за носивост преко 200 тона до 
закључно са 500 тона, износ од 50.473,00 динара
за носивост преко 500 тона до 
закључно са 800 тона, износ од 80.757,00 динара
за носивост преко 800 тона до 
закључно са 1100 тона, износ 
од 111.040,00 динара
за носивост преко 1100 тона, 
износ од 144.353,00 динара
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева», а примењиваће се почев од 1. јануара 
2010. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-27/2009 
Панчево, 29 . децембар 2009. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

        403.
 

На основу члана 33. Закона о процени утицаја 
на животну средину (“Сл.гласник РС” бр. 135/2004 
и 36/2009), чланова 6. и 7. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 62/06) 
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града (“Сл.лист 
града Панчева” бр. 8/2008 и 4/2009), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 29.децембра 
2009. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама Одлуке о висини трошкова у 

поступку процене утицаја на животну средину

Члан 1.
У одлуци о висини трошкова у поступку 

процене утицаја на животну средину („Сл. лист 
града Панчева” бр. 16/2008), у члану 5. став 1. 
износ „4.663,00” динара замењује се износом 
„5.036,00” динара.

У истом члану и ставу, износ „3.996,00” 
динара замењује се износом „4316,00” динара.

Члан 2
У члану 9. став 1. износ „13.325,00 динара” 

замењује се износом „14.391,00” динара.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева», а примењиваће се почев од 1. јануара 
2010. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

404.

На основу чл. 13. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС« број 129/07) и чл. 99. 
став 1. Статута града Панчева («Службени лист 
града Панчева« број 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 29. децембра 
2009. године, донела је

О Д Л У К У
о успостављању сарадње (братимљењу) града 
Панчева, Република Србија са градом Бургас, 

Република Бугарска

Члан 1.
На основу заједничке изражене воље и 

интереса, град Панчево, Република Србија, 
успоставља сарадњу са градом Бургас, Република 
Бугарска, у области, културе, омладине, 
образовања, науке, спорта, привреде, финансија, 
израде европских пројеката од заједничког 
интереса, као и у другим областима.

Члан 2.
Начин остваривања сарадње из претходног 

члана Одлуке регулисаће се Конститутивним 
актом о братимљењу града Панчева, Република 
Србија и града Бургас, Република Бугарска.

Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник града Панчева 

да потпише Конститутивни акт о братимљењу 
града Панчева, Република Србија и града Бургас, 
Република Бугарска.

 
Члан 4.

Након потписивања, Конститутивни акт о 
братимљењу града Панчева, Република Србија и 
града Бургас, Република Бугарска, биће достављен 
Скупштини града Панчева ради информисања.

Члан 5.
Средства потребна за спровођење ове одлуке 

обезбедиће се у буџету града Панчева.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања 

сагласности од Владе Републике Србије и објавиће 
се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-27/2009 
Панчево, 29. децембар 2009.године 

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 
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405.

На основу чланова 46. и 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), уз 
прибављено Мишљење Комисије за планове бр.\/-
сл./2009 од 15.децембра 2009.године, Скупштина 
града Панчева на седници одржаној дана 29. 
децембра 2009.године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о начину поступања надлежног органа 
за послове просторног и урбанистичког 

планирања до доношења планских 
докумената

I
Скупштина града Панчева је сагласна да се 

приоритетно приступи изради следећих планских 
докумената:

- Плана детаљне регулације «ГРАДСКИ 
СТАДИОН» у Панчеву,

- Плана детаљне регулације насеља 
«ТЕСЛА» Панчево

- Плана детаљне регулације подручја 
«Стара Утва» у Панчеву

- Плана детаљне регулације за део 
аутопутске и железничке обилазнице око Београда 
(аутопутска деоница Бубањ Поток-Винча-
Панчево, железничка деоница Бели Поток- Винча- 
Панчево) са друмско-железничким мостом преко 
Дунава на подручју територије града Панчева.

- Плана детаљне регулације на левој обали 
Тамиша од друмског до железничког моста у 
Панчеву

- Плана детаљне регулације подручја 
«МАЛИ РИТ» у Панчеву и

- других планова детаљне регулације који 
ће се одредити програмом рада Скупштине града 
Панчева за 2010. и 2011. годину.

II
Скупштина града Панчева је мишљења 

да се ступањем на снагу одлука о изради 
урбанистичких планова из тачке I овог Закључка, 
до доношења планова, забрани градња нових 
објеката и реконструкција постојећих објеката 
(изградња објеката или извођење радова којима 
се мења стање у простору) у обухвату предметних 
планова.

Надлежни орган за послове просторног и 
урбанистичког планирања је у обавези да, сходно 
забрани градње из предходног става, прекине 
започете поступке за издавање одобрења за 
изградњу, локацијске дозволе и легализацију, 
по појединачно поднетим захтевима, у подручју 
обухвата плана и да о томе обавести подносиоце 
захтева.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у «Службеном листу 
града Панчева».

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

406.
 
На основу члана 32.3акона о локалној 

самоуправи («Сл.гласник РС» бр. 129/2007), члана 
23.3акона о комуналним делатностима («Сл. 
гласник РС» бр. 16/97 и 42/08), члана 27.став 1. 
тачка 3. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса («Сл.гласник РС.» 
број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005 и др. 
Закона 123/07), 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 29. децембра 2009 доноси

З А К Љ У Ч А К
о измени Закључка о усвајању стратегије 
повећања цена воде и цена отпадне воде 
закључно са 2016.годином, утврћивању 

приоритетних инвестиција неопходних за 
учествовање у II фази програма немачке 

развојне банке KFW и о прихватању предлога 
уговора о обављању комуналних делатности у 
области припреме и дистибуције воде за пиће 
и одвођењу и пречишћавању употребљених 

вода на подручју града Панчева

I
У Закључку о усвајању стратегије повећања 

цена воде и цена отпадне воде закључно са 2016.
годином, утврђивању приоритетних инвестиција 
неопходних за учествовање у II фази програма 
немачке развојне банке KFW и о прихватању 
предлога уговора о обављању комуналних 
делатности у области припреме и дистрибуције 
воде за пиће и одвођењу и пречишћавању 
употребљених вода на подручју града Панчева 
(«Сл.лист града Панчево» бр. 22/09), у тачки I 
став 2. мења се и гласи:

«Скупштина града Панчева ће давати 
сагласност на цене воде и цене отпадне воде, у 
складу са Стратегијом повећања цена воде и 
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цена отпадне воде закључно са 2016.годином 
ЈКП»Водовод и канализација» Панчево.«

II
Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном листу града Панчева.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БР0Ј: II-04-06-27/2009
Панчево, 29.децембар 2009. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

407.

На основу чланова З2.и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07), члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Службени гласник РС» број 25/00, 
25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон), 
чланова 39. и 99, став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
29. децембар 2009.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на део Одлуке о 

утврћивању цене грејања број: г-3350/08/20-2 
од 14. децембра 2009. године

I
Даје се сагласност на део Одлуке Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа »Грејање» 
Панчево о утврђивању цене грејања, број: 
Г-3350/08/20-2 од 14. децембра 2009. године, који 
се односи на повећање цене грејања за 10,0%.

II
Не даје се сагласност на део Одлуке Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа »Грејање» 
Панчево о утврђивању цене грејања, број: 
Г-3350/08/20-2 од 14. децембра 2009. године, који 
се односи на повећање цене грејања од 25,53%.

III
Задужује се Јавно комунално предузеће 

«Грејање» Панчево да Одлуку Управног одбора 
о утврђивању цене грејања, број: Г-3350/08/20-2 
од 14. децембра 2009. године, усклади са тачком I 
овог Решења и затим објави у «Службеном листу 
града Панчева».

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

примењиваће се почев од 01.јануара 2010.године и 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

       408.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07), члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Службени гласник РС» број 25/00, 
25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон), 
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 
29. децембра 2009.године, донела је

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

утврћивању цене грејања
број: г-3350/08/20-4 од 14. 12. 2009. године

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 

Јавног комуналног предузећа »Грејање» Панчево 
о утврђивању цене грејања, број: Г-3350/08/20-4 
од 14. децембра 2009. године.

II
Јавно комунално предузеће «Грејање» 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

примењиваће се почев од 01. јануара 2010.године и 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 
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409.

На основу чланова 32.и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07), члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Службени гласник РС» број 25/00, 
25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон), 
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 
29. децембра 2009.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о 
утврћивању цене топле воде број: 
г-3350/08/20-5 од 14.12.2009. године

 
I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа »Грејање» 
Панчево о утврђивању цене топле воде, број: 
Г-3350/08/20-5 од 14. децембра 2009. године.

II
Јавно комунално предузеће «Грејање» 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

примењиваће се почев од 01. јануара 2010.године и 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

410.

На основу чланова 32.и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07), члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Службени гласник РС» број 25/00, 
25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон), 
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 
29. децембар 2009.године, донела је

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

утврћивању цена за воду и отпадну воду

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа »Водовод и 
канализација» Панчево о утврђивању цена за воду 
и отпадну воду, број 5-2/10т.1 од 21. децембра 
2009. године.

II
Јавно комунално предузеће «Водовод и 

канализација» Панчево објавиће одлуку из 
тачке I овог решења у «Службеном листу града 
Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

примењиваће се почев од 01.јануара 2010.године и 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

411.

На основу чланова 32.и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07), члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Службени гласник РС» број 25/00, 
25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон), 
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 
29. децембра 2009. године, донела је

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

утврђивању цена димничарских услуга број: 
Г-3350/20-6 од 14.12.2009. године

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 

Јавног комуналног предузећа »Грејање» Панчево 
о утврђивању цена димничарских услуга, број: 
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Г-3350/20-6 од 14. децембра 2009. године.

II
Јавно комунално предузеће «Грејање» 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

примењиваће се почев од 01.јануара 2010.године и 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

 

412.

На основу члана 141. став 2. Закона о 
здравственој заштити («Службени гласник РС» 
број 107/05), члана 13. став 2. Одлуке о оснивању 
Дома здравља Панчево („Службени лист града 
Панчева” број 7/09) 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 дана 29. децембар 
2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Дома здравља 

Панчево

I
Даје се сагласност на Статут Дома здравља 

Панчево, који је донео Привремени управни одбор 
Дома здравља Панчево, на седници одржаној 10. 
децембра 2009. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

                                         П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р.

413.

На основу члана 2. Одлуке о задржавању 
права и обавеза оснивача над јавним комуналним 
предузећима која су настала поделом Јавног 
комуналног предузеаћа “Стандард” Панчево (“Сл. 
лист општина Панчево, Ковин и Опово” бр. 6/93 и 
“Сл. лист општине Панчево” бр. 12/2000 и 3/2001) 
и члана 39. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 08/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 29. децембра 
2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника 

Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа “Грејање” Панчево

Срђан Гајић, разрешава се дужности пред-
седника Управног одбора Јавног комуналног пре-
дузећа „Грејање” Панчево, на лични захтев.

II
Славко Малиџан, именује се за председника 

Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Грејање” Панчево.

III
Лица из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању председника, 
заменика председника и чланова Управног одобра 
Јавног комуналног предузећа „Грејање” Панчево 
број: I-01-06-59/2008 од 3. октобра 2008. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р. 

414.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Сгатута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09) 
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и члана 1. Одлуке о одређивању Градоначелника 
града Панчева за давање сагласности на цене 
(«Службени лист града Панчева» број 12/08), 
Градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број П-05-06-2/2009-92 од 21. 
децембра 2009. године), дана 23. децембра 2009. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о 

утврђивању цена комуналних услуга

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Омољица» 
Омољица о утврђивању цена комуналних услуга, 
број 124/2009 од 17. новембра 2009. године.

II
Јавно комунално предузеће «Омољица» 

Омољица објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Службеном листу града Панчева».

III
Oво решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-754
Панчево, 23. децембар 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

415.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 21. децембра 2009. године, разматрало 
је Предлог решења о образовању Комисије за 
полагање испита о познавању територије града 
Панчева и прописа из области ауто такси превоза 
путника, па је на основу чланова 46. и 66. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07), члана 64. став 2. Одлуке о јавном 
превозу путника у друмском саобраћају на 
територији града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 16/09 и 22/09), члана 4. Правилника 

о програму и начину полагања испита за обављање 
делатности такси превоза («Службени лист града 
Панчева» број 24/09) и чланова 59. и 99. став 3. 
Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08 и 4/09), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за полагање 

испита о познавању територије града 
Панчева и прописа из области ауто такси 

превоза путника

I
Образује се Комисија за полагање испита о 

познавању територије града Панчева и прописа 
из области ауто такси превоза путника (у даљем 
тексту: Комисија), у следећем саставу:

1. ЈАСНА ЛАКАТОШ ГОМБАЦ, дипл. 
правник из Секретаријата за привреду и 
економски развој Градске управе града Панчева - 
председник;

2. МАРИНА КАХРИЂ ЛАЗИЂ, дипл. 
економиста из Секретаријата за привреду и 
економски развој Градске управе града Панчева - 
заменик председника;

3. СПАВИЦА СИМУЉ, Дипл. правник из 
Секретаријата за привреду и економски развој 
Градске управе града Панчева - члан;

4. СЛАВИЦА МИТРОВСКИ, дипл. правник 
из Секретаријата за привреду и економски развој 
Градске управе града Панчева - члан;

5. МИРЈАНА ДУБАЈИЋ МАТОВИЂ, 
дипл. инж. грађевинарства из Секретаријата за 
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне 
послове и саобраћај Градске управе града Панчева 
- заменик члана;

6. СИНИША ЈАНКОВИЂ, дипл. инж. 
архитектуре из Секретаријата за урбанизам, 
грађевинске, стамбено-комуналне послове и 
саобраћај Градске управе града Панчева -заменик 
члана.

II
Мандат Комисије траје две године.
 

III 
Задатак Комисије је да припреми испитна 

питања за проверу знања кандидата и организује 
испит и благовремено обавести кандидате 
о роковима полагања испита о познавању 
територије града Панчева и о познавању прописа 
који регулишу такси превоз.

IV
Председнику, заменику председника, 

члановима и заменицима чланова Комисије 
припада нето накнада у висини од 50% уплаћене 
накнаде за полагање испита за обављање 
делатности такси превоза. Секретар Секретаријата 
за привреду и економски развој Градске управе 
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града Панчева уз одобрење Градоначелнице града 
Панчева утврђује посебним решењем појединачну 
висину накнаде председнику и сваком члану 
Комисије.

V
Исплата накнаде председнику, заменику 

председника, члановима и заменицима чланова 
Комисије за обављени рад, вршиће се из средстава 
планираних Одлуком о буџету града Панчева.

VI
Стручне, организационе и административно-

техничке послове за потребе Комисије обављаће 
Секретаријат за скупштинске послове, послове 
Градоначелика и Градског већа, а у сарадњи са 
Секретаријатом за привреду и економски развој 
и Секретаријатом за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Панчева.

VII
Даном ступања на снагу овог решења 

престаје да важи Решење о образовању Комисије 
за полагање испита о познавању територије 
општине Панчево и прописа из области ауто-
такси превоза путника («Службени лист општине 
Панчево» број 29/06 и 13/07).

VIII

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКO ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2009-93
ПАНЧЕВО, 22. децембар 2009. године

 
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Весна Мартиновић, дип. правник, с.р.

416.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 22. децембра 2009. године, разматрало 
је Предлог решења о образовању Комисије за 
енергетску ефикасност града Панчева, па је 
на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09) 

и члана 7. став 1. Пословника Градског већа града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 
4/08), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за енергетску 

ефикасност града Панчева

I
Образује се Комисија за енергетску 

ефикасност града Панчева (у даљем тексту: 
Комисија), као стално радно тело Градског већа 
града Панчева, у следећем саставу:

1. Душан Мрвош, заменик Градоначелнице 
града Панчева, координатор;

2. Владимир Деља, члан Градског већа, 
заменик координатора;

3. Ђорђе Папулић, члан Градског већа, 
члан;

4. Миланко Андрејић, члан Градског већа, 
члан;

5. Миладин Шакић, члан Градског већа, 
члан;

6. Александар Пољак, Секретаријат за 
заштиту животне средине, члан;

7. Биљана Миладиновић, Секретаријат за 
заштиту животне средине, члан;

8. Предраг Павловић, Јавно комунално 
предузеће «Грејање» Панчево, члан;

9. Драгољуб Дабић, представник Јавног 
комуналног предузећа «Грејање» Панчево, члан;

10.Јасмина Симић, Јавно комунално предузеће 
«Водовод и канализација» Панчево, члан;

11. Бела Каић, Јавно предузеће «Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева» Панчево, члан.

У раду Комисије узимаће учешће и 
представници других органа, организација и 
институција релевантних за поједина питања из 
њене надлежности.

II
Задатак Комисије је: 
- иновирање базног енергетског биланса 

града Панчева, на основу Извештаја - Енергетски 
биланс општине Панчево, достављеног Агенцији 
за енергетску ефикасност,

 - процена укупних енергетских трошкова - 
удео енергетских трошкова у буџету града,

- процена тренутне енергетске ефика-
сности,

- утврђивање могућности уштеде енергије,
- дефинисање мера и активности у погледу 

уштеде енергије,
- утврђивање активности и мера за 

краткорочно и дугорочно планирање енергетске 
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потрошње на нивоу града.
III

Админисгративно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника и 
Градског већа Градске управе града Панчева.

Обавезују се секретаријати, Служба за 
заједничке послове и Агенција за јавне набавке 
Градске управе града Панчева, као и јавна и јавна 
комунална предузећа, организације и установе 
чији је оснивач Град, да на захтев Комисије 
достављају податке који се односе на потрошњу 
енергије, енергената, воде и друге податке у 
складу са својим надлежностима.

IV
Комисија подноси квартално извештај о 

постигнутим резултатима и проблемима у раду 
Градском већу града Панчева.

V
Даном ступања на снагу овог решења 

престаје да важи Решење председника општине 
Панчево број 1-03-020-1/2008-57 од 30. јануара 
2008. године.

VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКO ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2009-93
ПАНЧЕВО, 22. децембар 2009. године

 
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Весна Мартиновић, дип. правник, с.р.

417.
 
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 ), 

Решења број У-17-344-407/2009-12 од 23.11.2009. 
године и Решења Градске управе града Панчева 
број 1-01-031-50/2009 од 23.марта 2009. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о сагласности на пројекат хоризонталне 
и вертикалне сигнализације на општим 

паркиралиштима у централној и заштитној 
зони Панчева

I Даје се сагласност на пројекат бр. 3021 од 
09.12.2009. године за улицу Светозара Милетића 
(део од Тамишког кеја до улице Мученичке и од 
улице Димитрија Туцовића до Улице Светог Саве), 
урађен одстране овлашћеног лица Душана Беча , 
дипл. инж. саобраћаја-измене и допуне пројекта 
бр. 2322/1 од 7.10.2009. године и то за:

- за Улицу Светозара Милетића (део од Трга 
Мученика до Улице Димитрија Туцовића), 

-   за Улицу Светозара Милетића (део од Улице 
Димитрија Туцовића до улице Карађорђеве),

- за плато између улица Светозара Милетића 
и улице Браће Јовановића.

II Налаже се Јавном комуналном предузећу 
“Хигијена”, Панчево да просторе за паркирање из 
тачке I. диспозитива овог решења уреди, опреми 
и постави саобраћајну сигнализацију у складу са 
Пројектом из тачке I овог решења.

III Налаже се Јавном предузећу “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, да 
постављену саобраћајну сигнализацију унесе у 
Катастар саобраћајне сигнализације.

IV Надзор над извођењем радова из тачке II. 
овог решења врши Јавно предузеће “Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево.

V Рок за извршење овог решења је 15.01. 
2010. године.

VI Ово решење објавити у “Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕВИНСКЕ,СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ
 БРОЈ V-17-344-407/2009-12
 Панчево, 11. децембар 2009. год. 

ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА 
ЗА САОБРАЋАЈ

         Милан Биро, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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418.

На основу члана 37. Статута ЈКП “Грејање “ 
Панчево (“ Сл.лист општине Панчево, Ковин и 
Опово” бр. 15/93 и “Сл. лист општине Панчево” 
бр. 4/94, 2/95 , 6/97 , 10/98,1/99 и 4/01), Управни 
одбор је на седници одржаној 14. децембра 2009. 
год. донео следећу

О Д Л У К У 
о утврђивању цене грејања

Члан 1.
Утврђује се цена грејања за стамбени простор 

(грађани) у износу од 74,72 дин/m2, месечно, без 
пореза на додату вредност.

Члан2.
Утврђује се цена грејања за пословни простор, 

без пореза на додату вредност:
Р. бр. 0 П И С Ц Е Н А
1. ПОСЛОВНИ 

ПРОСТОР по m2 74,72 дин/m2

1.1. Установе из области 
дечје и социјалне 
заштите, школе и друге 
образовне установе, 
установе културе, 
објекти које користи 
омладина и општинска 
управа 74,72 дин/m2

1.2. Пословни простор 74,72 дин/m2

1.3. Објекти у изградњи 
који су привремено 
прикључени на грејни 
систем 74,72 дин/m2

На цене грејања за пословни простор која 
се обрачунава по m2 примењује се корективни 
фактор утврђен Одлуком Скупштине града 
Панчева о изменама и допунама Одлуке о 
условима и начину обезбеђивања континуитета 
у снабдевању топлотном енергијом купаца на 
подручју града Панчева бр. 11-04-06-17/2009 
од 22.10.2009. године (“Службени лист града 
Панчева” бр. 23/09).

Члан 3.
Применом ове Одлуке престаје примена 

и важност Одлуке Управног одбора ЈКП 
“Грејање” Панчево о утврђивању цене грејања 
бр. Г-3350/08/10-2 од 19.05.2009.(“Сл. Лист града 
Панчева” 13/09).

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу и примењиваће се 

наредног дана од дана добијања сагласности од 
Оснивача на утврђене цене грејања.

Члан 5.
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу 

Града Панчева”.
 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“ГРЕЈАЊЕ “ ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: Г-3350/08/20 - 2 
Панчево,14. децембар 2009.

ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА

Срђан Гајић, с.р.

419.

На основу члана 37. Статута ЈКП “Грејање “ 
Панчево (“ Сл.лист општине Панчево, Ковин и 
Опово” бр. 15/93 и “Сл. лист општине Панчево” 
бр. 4/94, 2/95 , 6/97 , 10/98,1/99 и 4/01), Управни 
одбор је на седници одржаној 14. децембра 2009. 
год. донео следећу

О Д Л У К У 
о утврђивању цене грејања

Члан 1.
Утврђује се цена грејања за стамбени и 

пословни простор, месечно, без пореза на додату 
вредност у износу:

Р.бр. ОПИС Ц Е Н А
1. СТАМБЕНИИ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

по кWh
1.1. Фиксни део 25,27 дин/m2

1.2. Варијабилни део 5,42 дин/кWh

Обрачун грејања по кWh врши се:
- фиксни део током целе године, а
- варијабилни део од момента мерења.

Члан 2.
Применом ове одлуке престаје примена и 

важност Одлуке Управног одбора ЈКП”Грејање” 
Панчево о утврђивању цене грејања за пословни 
простор по КWh бр. Г-3350/08/8-5 од 13.03.2009. 
(“Службени лист града Панчева” бр. 13/09), као и 
Одлуке Управног одбора ЈКП”Грејање” Панчево 
о утврђивању цене грејања за стамбени простор 
по КWh бр. Г-3350/08/15-2 од 07.10.2009.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу и примењиваће се 

наредног дана од дана добијања сагласности од 
Оснивача на утврђене цене грејања.
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Члан 4.
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу 

Града Панчева”.
 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: Г-3350/08/20 - 4 
Панчево,14. децембар 2009. године

ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА

Срђан Гајић, с.р.

420.

На основу члана 37. Статута ЈКП “Грејање 
“ Панчево ( “ Сл.лист општине Панчево, Ковин и 
Опово бр. 15/93 и “Сл. лист општине Панчево” бр. 
4/94, 2/95 , 6/97 , 10/98,1/99 и 4/01), Управни одбор је 
на седници одржаној 14. децембра 2009. год. донео 
следећу

О Д Л У К У 
о утврђивању цене топле воде

Члан 1.
Утврђује се цена топле воде, без пореза на 

додату вредност, месечно, за стамбени и пословни 
простор, у износу од:

1. ЦЕНА ТОПЛЕ ВОДЕ по кWh
1.1 Фиксни део 372,40 дин/чл.
1.2. Варијабилни део 5,42 дин/кWh

Обрачун грејања по кWh врши се:
- фиксни део током целе године, а
- варијабилни део од момента мерења.

Члан 2.
Применом ове одлуке престаје примена и 

важност Одлуке управног одбора ЈКП “Грејање” 
Панчево бр. Г-3350/08/8-6 од 19.03.2009. (“Службени 
лист града Панчева” бр. 13/09).

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу и примењиваће се 

наредног дана од дана добијања сагласности од 
Оснивача на утврђене цене топле воде по КWh.

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу 

Града Панчева”.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“ГРЕЈАЊЕ “ ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: Г-3350/08/20 - 5 
Панчево, 14.12.2009.

ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА

Срђан Гајић, с.р.

421.

На основу члана 37. Статута ЈКП “Грејање “ 
Панчево (“ Сл.лист општине Панчево, Ковин и 
Опово бр. 15/93 и “Сл. лист општине Панчево” 
бр. 4/94, 2/95 , 6/97 , 10/98,1/99 и 4/01 ) Управни 
одбор је на седници одржаној 12. децембра 2009. 
год. донео следећу

ОДЛУКУ
о утврђивању цена димничарских услуга

Члан 1.
Утврђују се следеће цене димничарских 

услуга:
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1. Чишћење димњака у 
спратним зградама и 
димњака етажног грејања m 65,00

2. Чишћење прикључних 
канала m 52,00

3. Испаљивање димњака у 
приземним и спратним 
зградама m 174,00

4. Испаљивање димњака у 
приградским насељима m 201,00

5. Преглед новоизграђених 
димњака и ваздушних 
канала m 250,00

6. Преглед штуцни или врата 
димњака ком. 147,00

7. Преглед димњака на који је 
прикључен гасни котао или 
гасни апарат ком. 587,00

8. Чишћење казана централног 
грејања Вулкан по глиду m 19,00

9. Чишћење казана централног 
грејања Вулкан супер по 
глиду m 32,00

10. Чишћење димних цеви 
централног грејања m 15,00

11. Чишћење казана централног 
грејања цилиндричних m 745,00

12. Чишћење пећи на чврста и 
течна горива ком. 310,00

13. Чишћење котлова етажног 
грејања ком. 451,00

14. Чишћење пламених цеви m 451,00
15. Чишћење канала димњака m 560,00
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16. Излазак на захрев странке 
по 1 изласку ком. 250,00

17. За све остале димничарске 
услуге које нису обухвачене 
овим ценовником наплаћи-
ваће се према утрошеним 
часовима рада час 387,00

18. Редован годишњи преглед 
димњака ком. 435,00

19. Чишћење димњка пресека 
преко 400 cm2 m 190,00

20. Вађење чађи ком. 387,00
21. Употреба моторног возила час 830,00

Члан 2.
Изузетно од утврђених цена у члану 1. ове 

одлуке, цене димничарских услуга формирају се 
давањем понуде на појединачне захтеве.

Члан 3.
Доношењем ове одлуке престаје примена и 

важност Одлуке Управног одбора бр. Г-800/00/29 
од 02.12.2002. године.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана достављања обавештења о примени нових 
цена, а примењиваће се од добијања сагласности 
од Оснивача

                                   Члан 5. 
Ову одлуку објавити на Огласној табли 

Предузећа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: Г-3350/08/20 - 4 
Панчево,14. децембар 2009.  

ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА

Срђан Гајић, с.р.
422.

На основу члана 23. и 24. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС” бр. 16/97 и 42/98) 
и члана 36. Статута Јавног комуналног предузећа 
“Водовод и канализација” Панчево - пречишћен 
текст (“Службени лист општине Панчево” бр.4/07), 
Управни одбор ЈКП “Водовод и канализација” 
Панчево на ванредној седници која је одржана 21. 
децембра 2009. године донео је следећу

О  Д  Л У К У 
о утврђивању цена за воду и отпадну воду

Члан 1.

I ЦЕНА ЗА ВОДУ

1.Вода за домаћинства, стамбене 
зграде, дечије вртиће, здравствене 
установе, болнице, војне поште и 
установе (културне и просветне) 
у области јавних служби чији је 
оснивач општина, покрајина или 
Република Србија, под условом 
да искључиво обављају делатност 
за коју су основане 27,46 дин./m3     
1а.Вода за домаћинства за период 
од 01.06.-01.09. за потрошњу већу 
од 7м3 по члану домаћинства 103,60 дин./m3

2.Вода за привредне и друге 
организације, грађевинска 
предузећа код градње, 
власнике пословног простора, 
јавну потрошњу и приватне 
предузетнике 103,60 дин./m3

3.Вода за кориснике који 
обављају: Послове који се, 
у складу са Правилником о 
одређивању послова који се 
сматрају уметничким старим 
занатима, односно пословима 
домаће радиности (“Сл. Гласник 
РС” бр.86/2002), сматрају старим, 
уметничким занатима и пословима 
домаће радиности.
Послове који се у складу са 
Закључком
ИО С0 Панчево бр. I-01-06-67/2004 
од 15.09.2004. године налазе на 
листи дефицитарних занатских 
делатности (часовничар, кројач, 
књиговезац, фирмописац, обућар, 
израда капа и израда дугмади). 
Послове који се сматрају 
производним занатством изузев: 
производње хлеба, пецива, брзе 
хране, бурегџиница, пицерија и
посластичарница. 73,09 дин./m3

II ЦЕНА ЗА ОТПАДНУ    
ВОДУ
1. Одвођење отпадних вода за 
домаћинства, стамбене зграде, 
дечије вртиће, здравствене 
установе, болнице, војне поште и 
установе (културне и просветне) 
у области јавних служби чији је 
оснивач општина, покрајина или 
Република Србија, под условом 
да искључиво обављају делатност 
за коју су основане 21,94 дин./m3
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2.0двођење отпадних вода за 
привредне и друге организације, 
грађевинска предузећа, код 
градње, власнике пословног 
простора,
зајавну потрошњу и приватне 
предузетнике 85,80 дин./m3

3. Одвођење отпадних вода за 
кориснике који обављају:
Послове који се, у складу са 
Правилником о одређивању 
послова који се сматрају 
уметничким и старим занатима, 
односно пословима домаће 
радиности (“Сл. Гласник РС” 
бр. 86/2002), сматрају старим, 
уметничким занатима и 
пословима домаће радиности.
Послове који се у складу са 
Закључком ИО СО Панчево 
бр. I-01-06-67/2004 од 
15.09.2004. године налазе на 
листи дефицитарних занатских 
делатности(часовничар, кро-
јач,књиговезац, фирмописац, 
обућар, израда капа и израда 
дугмади). Послове који се 
сматрају производним занат-
ством изузев: производње 
хлеба, пецива, брзе хране, 
бурегџиница, пицерија и
посластичарница. 61,02 дин./m3

 
Члан 2. 

Применом ове Одлуке престаје примена и 
важност Одлуке Управног одбора ЈКП “Водовод 
и канализација” Панчево о утврђивању цена за 
воду и отпадну воду бр. 5-1/20 т.4 од 22.07.2009.
године. Цене воде и отпадне воде су без пореза на 
додату вредност.

Члан 3.
Ова Одлука биће објављена у “Службеном 

листу града Панчева”, а примењиваће се од дана 
добијања сагласности надлежног органа оснивача 
на исту.

 
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 5-2/10 т.1
Датум: 21. децембра 2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА
Бранка Мунћан, с.р.

       423.
 

На основу члана 24. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС” бр. 6/97 и 42/98), 
на седници одржаној 17. новембра 2009.год.
донеоје следећи предлог:

ОДЛУКЕ
о утвђивању цена комуналних услуга

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
стара 
цена

нова 
цена

1.ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА 
ГРАЂАНА, месечно

50.00 54.00

2.ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА 
ПРАВНА ЛИЦА

216.00

ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ 
УСЛУГА

стара 
цена

нова 
цена

1.САХРАНА 1.600.00 1.728.00
2.КОРИШЋЕЊЕ ПОГ.КОЛИЦА 277.77
3.ЗАКУП ГР. МЕСТА ЗА 10 
ГОДИНА

2.000.00 2.160.00

4.ИЗРАДА ОПСЕГА ЗА 1 .ГР.
МЕСТО

4.020.00 4.342.00

5.ИЗРАДА ОПСЕГА ЗА 2.ГР.
МЕСТА

5.472.00 5.910.00

6.ИЗРАДА ОПСЕГА ЗА 3.ГР.
МЕСТА

6.576.00 7.102.00

7.ИЗРАДА ОПСЕГА ЗА 4.ГР.
МЕСТА

7.891.00 8.522.00

8.СТАЗА на гробном месту са 
мрежицом m2

1.157.41

9.СТАЗА на гробљу-m2 833.33
10.ХЛАДЊАЧА НА ГРОБЉУ 740.74
11.КОРИШЋЕЊЕ КАПЕЛЕ 740.74
12.ГРЕДА НА ГРОБЉУ 1.388.90
13.УЛАЗАК НА ГРОБЉЕ-
извођење радова

847.46

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ 
УСЛУГА

нова 
цена

1.НАПЛАТА ПИЈАЧАРИНЕ, на 
земљи

25,42

2.НАПЛАТА ПИЈАЧАРИНЕ.на 
тезги

42,37

3.НАПЛАТА ПИЈАЧАРИНЕ.
ауто приколица

84,74



     Страна    40 --   Број   27         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                  29. децембар 2009. године

4.НАПЛАТА ПИЈАЧАРИНЕ, 
тракт.приколица

127,11

5.НАПЛАТА ПИЈАЧАРИНЕ.
камион

169,49

6.ЗАКУП МАЛЕ ТЕЗГЕ, месечно 169,49
7.ЗАКУП ВЕЛИКЕ ТЕЗГЕ 228,81
8.ЗАКУП МАЛЕ ТЕЗГЕ 271,18
9.ЗАКУП ПЛАТОА НА ЗЕМЉИ 84,74

Ова одлука ступа на снагу даном доношења ,а 
примењиваће се даном добијања сагласности од 
стране оснивача Скупштине града Панчева. 

ЈКП  „ОМОЉИЦА,, 
ОМОЉИЦА
УПРАВНИ ОДБОР 
БР. 124/2009 
ДАТУМ 17. новембар 2009. године

ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА
Богољуб Тајдић, с.р.
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386. Одлука о изменама и допунама Одлу-
ке о јавном превозу путника у друмском сао-
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регулације за подручје «Стара Утва» у Панч
еву....................................................................... 
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територји града Панчева................................. 
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примањима изабраних и постављених лица 
и запослених у органима града Панчева и 
накнадама одборника Скупштине града Пан
чева................................................................... 

398. Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о порезу на имовину.......................... 

399. Одлука о утврђивању цена услуга 
у установама које обављају делатност 
предшколског васпитања и образовања......... 

400. Одлука о изменама Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом 
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401. Одлука о одређивању надлежних 
органа града Панчева за давање сагласности 
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накнади за заштиту и унапређење животне с
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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


